Ballongspel
Vi hoppas att Hässleholm Miljös material med Sopsamlarmonstrens Ballongspel ska
inspirera till ett roligt och givande arbete i förskolan och skolan kring arbetet med
Sopsamlarmonstren och att det i förlängningen kan bidra till ett arbete för en hållbar
utveckling.
Materialet består av 4 spelplaner med tillhörande 24 färgade spelbrickor. Materialet riktar
sig till barn i förskolan och förskoleklass med 2-4 antal deltagare.

Ballongspel – hur gör man?
Du behöver:
1 tärning (färg eller siffror)
1 spelplan för varje spelare
24 spelbrickor
Spelet går ut på att fylla sin spelplan med rätt spelbrickor. Varje spelare erhåller en
spelplan. De färgade spelbrickorna sprids ut på bordet och tärningen slås i tur och
ordning. Visar tärningen ”blått” tas en blå spelbricka upp från bordet och placeras på det
blå fältet på spelplanen. Skulle det blåa fältet på spelplanen redan vara upptaget får
spelare inte ta någon spelbricka. Vinnaren är den som först fyller sin spelplan rätt med
spelbrickor.

Lär er färger med hjälp av ballongspel
Förutom att ni kan prata om Sopsamlarmonstren så kan ni även träna på färger, spelet lär
barnen att särskilja och namnge sex olika färger, samt att barnen lär sig de
grundläggande momenten som är nödvändiga i alla spel som t.ex. att acceptera regler,
vänta på sin tur, kasta tärningen endast en gång och acceptera dess utfall samt att
acceptera ett slutspel och att någon annan vinner.
Siffertärning
1 = vit
2 = orange
3 = blå
4 = gul
5 = röd
6 = grön
Våra sopsamlarmonster ska på ett roligt sätt förmedla kunskap om de vanligaste
fraktionerna, olika typer av avfall och hur detta sorteras. Läs mer på vår skolhemsida
2018-02-07
www.mittavtryck.se.
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