Idébroschyr för förskola och hem
Art. Nr 11011 "De 4 årstiderna" inlärningspussel

Vårt nya pedagogiska pussel "Årstiderna" ger barnen en möjlighet att bekanta sig med årstiderna och
årets gång, i en spelsituation. Det uppmuntrar dem att utforska de enskilda månaderna och deras
olika säsongsbetonade kännemärke och integrera den kunskap de får in i deras dagliga liv.
Pusselspelet är lämpligt för barn från 3 år.
Hjälper till att utveckla:

Koordination och motorik:
Pusslet bidrar till att utveckla hand-öga koordination och visuell uppfattning. Färgkonceptet för årets
gång gör så att barnen kan hitta i pusslet. Att sätta ihop de enskilda pusseldelarna stödjer barnens
finmotorik.

Kognition:
Inom området kognition uppmuntras barn att tänka på sitt dagliga liv hemma och på förskolan. De
kan använda sig av sina egna erfarenheter och minnen, till exempel sommarlovet med sina föräldrar.
Pusslet ger en möjlighet för barnen att utforska de olika årstiderna och deras typiska egenskaper
genom att välja ut specifika särdrag och scener som föreslagits av läraren.

Kommunikation, musik (musikutbildning), rörelse:
Detta pussel är ett bra tillfälle att kombinera de tre aspekterna musik, rörelse och kommunikation.
Tillsammans med barnen, sjung sånger och utför rörelser som hör till årstiderna.

Färger (estetisk utbildning)

Socialt beteende (social inlärning)

"Färgkodningen" på månaderna representerar motsvarande temperaturer och talar till barnen på en
känslomässig nivå.
•
•

röd = varm
blå = kall

Nummer, kvantiteter, former (matematisk utbildning):
Detta pussel erbjuder olika sätt att integrera matematisk utveckling. Barnen har möjlighet att
undersöka många olika frågor, till exempel:
•
•
•

Hur många månader finns det?
Hur många dagar har en månad?
Hur många dagar finns det på en vecka?

Pusslet innehåller även olika geometriska former och mängder: barnen uppmuntras att hitta
specifika former och klassificera dem. Detta tränar också visuell perception. Möjliga sökuppgifter är:
•
•
•
•

rund = boll, snöklot som utgör snögubbens kropp, pumpor, hela formen av pusslet
med hörn (rektangulär) = hus, trädgårdsstaket, matta, blomsterrabatt
triangel = tält
antal personer, antal djur, numret på klockan

Kommunikation (talutveckling och skrivkunnighet):
Pusslet motiverar barnen att namnge aktiviteter och berätta om sina egna erfarenheter. Som stöd för
läskunnighet kan detta kompletteras med att introducera bildkort med namnen på årstiderna.

Vetenskaplig och teknisk utbildning:
Pusslet är utmärkt som bas för att utforska naturvetenskapliga frågor, antingen med en grupp barn
eller hemma:

•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka djur sover på vintern (går i ide)?
Vilka varelser blir inaktiva på vintern?
Vilka fåglar/djur fortsätter att leva sina liv som vanligt?
Hur hittar fåglar/djur mat på vintern?
Vilken typ av kläder behöver du bära vid olika årstider?
Vad händer med träd och blommor i olika årstider?
När föder djuren barn?
För ett dagligt väderregister

Innehåll
48 pusselbitar
1 "årstidernas klocka" med en månadsindikator
Hur man använder det pedagogiska pusslet:
Klockan är placerad vid mitten av bordet. Siffrorna på klockan visar antalet månader på året och
representerar årets cirkel. Be nu barnen att tilldela pusselbitarna till rätt månad. På detta sätt
konstruerar de årets gång med dess fyra årstider.
För yngre barn är det rekommenderat att bara placera klockan i mitten av pusslet när det har
slutförts. Klockan gör det tydligt vilka årstider som förknippas med vilka månader. Således börjar
vintern i december (månad 12) och slutar i februari (månad 2).
Runt den yttre kanten av pusslet och på årstidernas klocka kommer barnen att hitta symboler som
hjälper dem att orientera sig. De kan också använda färgen på pusslets ytterkant för att hjälpa dem
att ordna de olika årstiderna. Utvecklingen av färgerna förstärker de naturliga känslor förknippade
med årstiderna, som kyla och värme.
Tips för förskolelärare:
Det pedagogiska pusslet "De 4 årstiderna" kan integreras i dagliga aktiviteter på förskolan på många
olika sätt. En bra tid att introducera det är i "morgoncirkeln". Samla ihop en korg av föremål från de
olika årstiderna. Detta kan vara till exempel, solglasögon, en solhatt, ett paraply, en mössa, etc.
Använd musik och sånger som hör till årstiderna som ett musikaliskt ackompanjemang för att
introducera pusslet.
Täck korgen med en vacker duk och ta ut objekten en efter en. Fråga barnen vid vilken årstid varje
objekt behövs, och sätt så småningom ihop de olika årstiderna i pusslet. När pusslet är klar kan du till
exempel ordna ett "tema-bord" på årstiderna, tillsammans med barnen.
Pusslet har en färgstark design och de situationer som det representerar stimulerar barnen att
berätta historier. De är motiverade att berätta om sina egna erfarenheter. Genom att ställa rätt
frågor kan du träna visuell perception och talförmåga.
Uppgifter: Hitta föremål som är runda, trekantiga eller har hörn (rektangulära)!
•

rund = boll, snöklot som utgör snögubbens kropp, pumpor, hela formen av pusslet

•
•

med hörn (rektangulär) = hus, trädgårdsstaket, matta, blomsterrabatt
triangel = tält

Uppgifter:
•
•
•

Hur många ankor simmar i vattnet på bilden som finns på våren?
Hur många pumpor hittar du på hösten?
Hur många äpplen hänger på trädet på hösten?

I ett naturvetenskapligt sammanhang så innehåller pusslet metoder för temat "varm och kall". Barn
är alltid fascinerade av experiment med snö, vatten och is. Men de älskar också att känna värmen
från solen, lukta på färskt nyklippt gräs, prassla med höstlöv i skogen och hoppa i stora vattenpölar.
Tips för föräldrar:
Barn upplever inte bara årstiderna på förskolan. Även hemma kan du följa årstiderna och det år som
går tillsammans med ditt barn. Vad händer i trädgården? När återvänder fåglarna till holken utanför
barnens sovrumsfönster? När kommer igelkottarna ut igen? Hur lång tid innan en snögubbe kan
göras, innan vi kan bada i havet? Med det pedagogiska pusslet "De 4 årstiderna" kan du använda en
spelsituation för att utforska och hitta svar på de många frågor som dina barn undrar över.
Text under illustrationer:
Årets gång
Vår
Sommar
Höst
Vinter
Årstiderna representeras av en färgskala
Färgskalan i detta pussel, och "Månadernas klocka", hjälper barnen att orientera sig

