Inspiration av vårens konstprojektet
Många förskolor har vävt in vårens konstprojekt i sina egna teman på avdelningen. Jag har
sammanställt några förslag och tips på olika skapande aktiviteter som jag har fått från
förskolorna. Har ni fler förslag på skapande aktiviteter som ni har gjort under våren, så hör
gärna av er så fyller jag på listan.


I ett projekt "Vår värld " har förskolan vävt in konsten. De har tex vävt av tygremsor
elden i Australien som blev ett konstverk. Vi har också skapat egna jordglober och
"pinngubbar" som representerade olika länder i världen som blev fina konstverk.
(Törnsångarens förskola, avd Tiger)



Barnen har gjort sina egna glassar. De gjordes av
trolldeg som barnen själva fick lova att forma till en
valfri sorts glass. Sen har barnen fått måla sina
glassar i de färger de velat ha.
Väldigt lätt att göra och kan göras av alla barn. Och
passar perfekt till sommaren!
(Gulsippans förskola, avd Igelkotten)



En förskola hade ett projekt som handlade om
sopsamlarmonstren. Ibland har sopsamlarmonstren erbjudit olika skapande aktiviter tex med
vattenfärger, skapa av skräp, återvunnet material,
tagit foto på konstverk som finns i Bromölla och
barnen har fått måla av ett konstverk utifrån fotot. Barnen har skapat och byggt en
hel förskola/lekplats till sopsamlarmonstren med återvunnet material som de själva
konstruerat och designat med stöd av oss pedagoger som erbjudit olika material.
(Kyrkängens förskola, avd Smörblomman)





Barnen har gjort egna sagor utifrån konstverken. De har tillsammans hittat bilder som
förstärker sagan.
(Humlelyckans förskola, avd Bikupan)



Barnen har målat till olika barnsånger och berättat vad de har målat. De ritade
bilden, färgade den och avslutade med att göra konturen runt bilderna. Bilderna
ligger också till grund i skapande av egna sagor, utifrån bilderna.
(Humlelyckans förskola, avd Lyckan)



Barnen gjorde vikmålningar och fick namnsätta sina konstverk.
(Humlelyckans förskola, avd Bikupan)



Ute i snön målade barnen egna
konstverk som de också själva
fotograferade och valde vilken färg
på bakgrundspappret som de ville ha.
De namnsatte också sina
”naturkonstverk”.
(Humlelyckans förskola, avd Lyckan)



Barnen målade av ett konstverk som finns
på förskolan.
(Humlelyckans förskola, avd Lyckan)



Avdelningen arbetar vidare med andra konstverk och bildkonstnärer som tex Vincent
van Gogh och Stina Sunesson.
(Förskolan Vita sand, avd Gitarren och Harpan)



Använda klossar där barnen kommer att skapa sina egna berättelser tillsammans med
andra, vilket utvecklar deras fantasi och språk.
(Förskolan Vita sand, avd Gitarren och Harpan)

