Festkarusell
Mål
Festkarusellen är en metod där man utgår från olika
sinnen och hjälper man barnet utveckla
dialogfärdigheter. Vi lär känna olika fester som är viktiga
för barnet tillsammans med familjen och vänner
utgående från syn-, hörsel-, känsel-, smak- och luktsinne.

Arbetsgången
Förkortad anvisning
1.
2.
3.
4.

Pyssla
Känn efter och väck dina sinnen
Tänk på din egen fest
Snurra och beskriv

Olika sätt att använda festkarusellen
●

●
●
●

●

●

Varje barn väljer sin egen favoritfest som hen är van att fira i familjen eller i
släkten. Med hjälp av festkarusellen behandlar man festen med ett par eller
i en grupp.
Varje barn väljer en fest från en årstid.
Alla väljer samma fest som annars också firas/behandlas i daghemmet.
Fundera tillsammans vilken sak, person, eller tidpunkt kan behöva en egen
fest? Varje barn berättar om den nya festen kreativt med hjälp av
festkarusellen.
I sitt medvetande bestämmer barnet, hurdan fest det egna daghemmet
eller världen behöver. Genom att gå igenom festkarusellen, försöker paret
gissa vad eller vem festen är planerad för.
Hitta på en fest och fira tillsammans. Fundera på vilken fest ditt daghem
behöver. Skapa en fest tillsammans med hjälp av festkarusellen och fira
festen!

Leka en fest
●

Samla några föremål till en fest (eller bilder på föremål) på ett bord eller på
golvet. Nämn namnet på föremålen tillsammans, så att alla säkert lär sig
föremålens namn. Placera ett tyg på föremålen. Ta bort ett föremål utan att
visa för barnen vilket föremålet är. Vilket föremål fattas? Hur skulle du
beskriva det? Leken kan också lekas så att den vuxna och barnet turvis
tänker på ett föremål. De andras uppgift är att gissa vilket föremålet är.
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●

Visa en påse med föremål för barnen. Barnen får känna och beskriva ett
föremål men inte se det. På samma gång lär sig barnen orden på
föremålen.

Stödfrågor
Till varje sinne hör pedagogiska tips. Här nedan finns frågor till festkarusellen med
stödfrågor och tips för bearbetning av fester.

Synen

Berätta vad du ser när du blundar och föreställer dig en fest? (färg, kläder,
dekorationer, människor....)
●
●
●
●
●

Vilka känslor känner du, när du föreställer dig festen?
Vilken sak tycker du är vacker som hör till festen?
Borde en fest vara vacker? Kan en fest vara ful?
Berätta/beskriv hur festen ser ut om hundra år.
Tidsbegrepp: Hur ser festen ut när du är lite äldre,
kanske vuxen? Hur ser festen ut om tio år? Hur ser
festen ut om hur år?

Smaksinne
●
●
●
●
●
●
●

Tänk på en maträtt som hör till festen. Hur smakar festen?
Vilka smaker känner du igen: känner du smaken av surt, sött eller beskt?
Känner du smaken av kardemumma, baklava, persika eller tofu?
Beskriv maten: kan de andra gissa maten du beskriver?
Var och med vem har du ätit den godaste festmaten?
Hur känns det när du smakar på festmat?
Vem vill du bjuda på en festmåltid?
Vem skulle förtjäna en festmåltid? Och vem skulle
behöva en festmåltid?

Luktsinne
Väck luktsinnet: På en bricka placeras olika dofter och lukter. Tillsammans i
gruppen doftar ni på olika dofter. Exempelvis kardemumma, tallbarr, blomma,
tvål, olika kryddor, citron, bivax, gräs. Känner du igen lukterna? Vad får doften dig
att tänka på? Hur doftar dofterna tillsammans? Vilka dofter luktar gott
tillsammans?
●
●
●
●
●

Vilka olika dofter och lukter hör ihop med din fest?
Luktar du under festen på maten, utomhusluften, blommor,
rökelse?
Varifrån kommer dofterna och lukterna? Vart far de?
Hur uppstår dofter och lukter? Vad är doft och lukt? Vart
försvinner dofter och lukter?
En hurdan festdoft skulle du vilja uppfinna?
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●

Hur skulle den dofta? Vilka olika dofter och lukter förenas i den? Du får välja
tre dofter som du får använda i din festdoft. Testa hur de luktar tillsammans.

Känselsinnet
Väck känselsinnet: Tillsammans känner /rör vi på olika ytor och material (olika
tyger, möbler, leksaker, väggar..) och beskriver hur de känns.
●
●
●
●
●
●
●

Beskriv/berätta hur ett föremål eller dekoration för din fest känns.
Barnet kan behöva stöd med vad föremålet kan vara. Ge exempel, kläder,
böcker, blomma, ljus…
Fråga andra i gruppen om de kan gissa vad dekorationen eller föremålet är
utgående från beskrivningen?
Vilka känslor får du, när du ser dekorationen eller föremålet?
Barnet visar föremålet/saken som påminner om festen. Vad är det? Varför
valde du det föremålet? Vilka minnen och känslor kommer du att tänka på?
Vilket material är föremålet gjort av? Vem har gjort det?
Hur känns dina festkläder (som du har på dig)?
Behöver man köpa nya dekorationer och saker till festen?
Handled barnen att fundera på konsumtionsvaror och
naturresurser. Tanken är inte att förorsaka klimatångest
utan att tillsammans fundera på vilka miljöval som kan
förknippas med festen.

●
●
●

●

●

Hur kan vi till exempel göra dekorationer av naturmaterial? Finns det löv,
kvistar eller stenar i naturen?
Kanske det finns material som kan användas för dekoration på lopptorg,
hemma eller hos mormor?
Samla olika slag av naturmaterial, blommor, blad, stenar och gör ett
arrangemang av dem på en papperstallrik. Använd dem som
bordsdekorationer på festen.
Vad blir över från festen när festen är slut och det är dags att städa undan?
Hur kan första majvippan användas på nytt? Vad kan man skapa av en tom
chokladask?
Hur ser det ut efter en fest? Och hur känns det?

Hörseln

Väck hörseln: Knacka på olika ytor såsom väggar, golv, textiler,
leksaker....Beskriv hur ljudet känns i kroppen och öronen.
●
●
●
●

Vilken sång, musik eller ljud hör du inom dig, du när du tänker
på festen?
Vem har lärt dig sångerna som hör till fester? Med vem har du lyssnat på
festmusik?
Vilka känslor framkallar det hos dig när du hör ljud eller en sång vid andra
tillfällen än fester?
Hörs och syns din fest överallt i din närmiljö?
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●

●
●
●
●

Spelas festens /festtidens sånger på daghemmet, närbutiken, biblioteket,
tidningar och överallt omkring dig? Kan alla höra ljud och sånger från din
fest?
Hurdan musik eller ljud vill du själv höra på festen?
Hur känner du dig när du hör musik du gillar?
Hur borde festmusik låta så att man känner sig i feststämning?
Vilka känslor förknippar du med olika fester du har deltagit i? På festerna
kan det ha förekommit till exempel dans, glädje, tystnad, stillhet, andakt.
Vilken slags musik passar med de här känslorna och situationerna?

Andra tips på aktiviteter
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●

●

Vilka olika slag av fester har du sett och upplevt? Firar dina vänner sådana
fester du inte ännu har fått fira?
Hur rör sig din kropp när du är i feststämning? Blunda och upplev festen
genom att röra på dig.
Vem vill du krama under festen? Vilken känsla får du av en kram när det är
fest? När behöver du själv en kram?
Kan man leka en fest? Har du lekt en fest? Hurdana lekar förknippar du
med festen?
Genomför festkarusellen i aktiviteter utomhus. Vad kan man hitta i naturen
som är festligt? Vad kan man bygga av naturmaterial som är festligt? Hur
firar man ute? Hur påverkar klimatet och temperaturen festen? Hur känns
eller upplever du julen utan snö?
Genomför festkarusellen i mörker eller i ett mörkt rum. Är vissa sinnen mera
känsliga?
Festkarusellens baksida är tom. Rita en bild av din favoritfest, fantasifest,
dekorationer, festkläder eller festmat. Kan man rita ljud eller musik från
fester? Eller smaker?
Prova festkarusellen ”tyst i din fantasi”. Handled barnen till närvaro att
stanna till en stund. Minns barnen det som hänt tidigare i kroppen?
Har barnen behov av språkligt stöd? Du kan använda bilder från t.ex.
www.festkalendern.fi eller förhandsuppgifter kan göras hemma.
Ta med andra generationer: Hurdana smaker smakade mormor och morfar
i sin barndom? Vad såg de och vilka föremål hade de i sin närhet? Var
festens ljud annorlunda och vilka dofter fanns då? Fakta om fester förr finns
på webbsidorna Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran och Kulttuurin
vuosikellosta i delen kuukausi ennen vanhaan delen.
Sagor från olika fester på olika språk finns på Ad Astra
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