Sagolåda för boken Sagan om den lilla, lilla gumman av Elsa Beskow
Den lilla, lilla gumman mjölkar sin ko och ställer mjölken på bordet. Men då kommer den lilla, lilla
katten in. Boken handlar om djurläten, djur och känslor.
Förslag på innehåll till sagolådan:
-

Små figurer: en gumma, en katt, en ko
En pall, en stol, ett bord (dockhusmöbler), en stäva
Ev. ett träd.

Exempel på teman i boken: djurens läten, ko och mjölk, möbler och känslor
Samla ihop rekvisita till sagolådan och lägg allt i en låda med lock. Innan du börjar berätta sagan kan
du läsa en ramsa, ringa i en liten klocka eller använda någon annan signal som anger att sagan ska
börja. Barnen tycker också att det är spännande att du öppnar locket då sagan börjar. Berätta sedan
sagan genom att ur lådan efter hand plockar upp den rekvisita du valt. Till sist kan du lägga locket på
sagolådan och igen läsa en ramsa eller använda något annat som markerar att sagan är slut. De här
ritualerna blir liksom magiska och ramar in sagostunden.
Lekar till sagan:
-

Skapa bildkort som föreställer händelserna i sagan (t.ex. en gumma, en stuga, en katt, en ko,
en pall, en stol, ett bord, en stäva, en bild när gumman mjölkar kon, en bild när gumman
lägger mjölken på bordet, en bild där katten lapar i sig mjölken, en dörr, ett träd/skog, en bild
där gumman gråter). Låt barnen tillsammans med dig lägga upp bilderna enligt sagans

-

-

-

-

-

-

innehåll medan ni samtalar kring intrigen. Ställ öppna frågor som lockar barnen att berätta
och fundera. När alla bilder ligger i ordning kan du eller ni berätta sagan på nytt.
Lek Pip-leken med bilder ur sagan.
Lek leken Ett skepp kommer lastat med sagoföremål.
Sjung sånger, läs ramsor och lek lekar som handlar om bondgårdens djur och om deras läten.
I vår lekdatabas finns förslag på olika lekar. Skriv i ordet djur eller ljud eller läten i
fritextrutan och tryck på Hämta.
Här finns textkort med djurläten. I vår bildbank finns bildkort med djur.
Boken Barnens lilla djurbok, sammanställd av Siv Widerberg, innehåller många sånger och
ramsor om djur.
Samtala om varifrån mjölken kommer, vad man producerar av mjölk, varför mjölkprodukter
är hälsosamma.
Laga mat eller baka med mjölk som ingrediens. Här finns också mycket rum för samtal.
På Lantbrukarnas riksförbunds webbsida för skolor finns det information samt kostnadsfritt
material om lantbruk.
Samtala t.ex. kring varför gumman blev ledsen/arg/besviken, varför hon skrek, varför katten
sprang till skogs, vad hände sedan? När brukar du bli ledsen/arg/besviken? Hur gör du då?
Hur brukar du bli tröstad? Hur skulle du vilja bli tröstad? Titta på bilderna i boken medan ni
samtalar.
Läs andra böcker som tar upp liknande känslor, t.ex.: Kotten får besök, böckerna om Benny
samt Sagan om den Lilla Farbrorn av B. Lindgren, Nej, sa lilla monstret! och Stora monster
gråter inte! av K. Güettler, När Leopold blev arg av D. Gellert, Kanel och Kanin och alla
känslorna av U. Stark, Visst får du gråta av M. Mundy, Hur skall vi trösta den ledsna bebin av
C. Cowell samt Vem är arg? av S. Wirsén.
Bygg en sagolåda med tålig rekvisita och ställ den lättillgängligt för barnen så att de kan leka
sagan när de vill. Var delaktig i leken, ställ vid behov frågor som utmanar barnen att
småningom återberätta sagan själva.
Berätta och lek sagan ute i skogen. Barnen kan vara katten, som hoppar upp på pallen, stolen
och bordet, och på slutet klättrar upp i trädet. Använd er av olika stora stenar, stubbar,
stammar och annat som passar.
Läs boken med barnen.

