Barnkonventionen & Tjosanhejsan, sagobok
(Kristina Bartley ‐ Maria Haellquist)

Pdf‐fil som laddas ner!
OBS! Materialet har inte reviderats (utgivningsår 1999). De hänvisningar till
läroplanen som finns i lärarhandledningen syftar på Lpo94 och Lpfö98. Riksdagens
beslut att konventionen om barnets rättigheter skall ingå i svensk lag den 1 januari
2020 finns följaktligen inte heller med.
Beskrivning av sagoboken:
Tjosanhejsan är ett hjälptroll som har lärt sig Barnkonventionen i FN‐huset i Genéve. Han flyttar in
i Rumlaskogen och där hjälper han barn, djurungar och sagoväsen att lösa sina problem utifrån
Barnkonventionens artiklar. Ibland blir det väldigt spännande, ja, till och med lite ruskigt!
Så här kan du arbeta med materialet som består av 4 delar (Sagobok [pdf], Sångbok [pdf],
inspelade sånger i sångversion [mp3], Trollpärm [pdf]):
* Läs ett kapitel ur sagoboken. Där presenteras en av artiklarna.
* Välj sedan uppgifter ur Trollpärmen
* Sjung artiklesången. Till varje kapitel i sagoboken finns en artikelsång och en sagosång i Sångboken.
Spelar du inte något instrument själv, kan ni sjunga sångerna som laddas ner som mp3‐filer.
Tillsammans med trollet Tjosanhejsan kan du och dina elever, skolår F‐3, på ett enkelt, konkret och
fantasifullt sätt arbeta med Barnkonventionen!

Barnkonventionen & Tjosanhejsan, pärm
(Kristina Bartley ‐ Maria Haellquist)

Pdf‐fil som laddas ner!
OBS! Materialet har inte reviderats (utgivningsår 1999). De hänvisningar till
läroplanen som finns i lärarhandledningen syftar på Lpo94 och Lpfö98. Riksdagens
beslut att konventionen om barnets rättigheter skall ingå i svensk lag den 1 januari
2020 finns följaktligen inte heller med.
Beskrivning av Trollpärmen:
Välj uppgifter ur Trollpärmen. Varje kapitel har en egen flik som innehåller:
‐ Samtalsfrågor och dramaförslag runt artikeln
‐ Rita själv om artikeln
‐ Två sagolekar
‐ En bilduppgift
‐ Matematik‐ och naturförslag utifrån sagan
‐ Ett föräldrabrev att skicka hem om den artikel ni har arbetat med, så att föräldrar och barn får en
möjlighet att samtala om det ni har pratat om på skolan/fritidshemmet. Dessutom finns förslag på
ytterligare material om Barnkonventionen samt ett diplom att dela ut till barnen.
(Fortsättning nästa sida!)

Barnkonventionen & Tjosanhejsan, sångbok
(Kristina Bartley ‐ Maria Haellquist)

Pdf‐fil som laddas ner!
I Sångboken hittar du 38 sånger, utskrivna med noter och ackord samt rörelser.
Till varje kapitel i sagoboken finns en artikelsång och en sagosång. Här hittar du sånger
som: Vår Barnombudsman, Rock’n Troll, Jag bestämmer över min kropp!, Spökbossa,
Lyssna på mig, Barnens bästa, Fladdderflygmaskinen, Skogens tuffing, Alla är lika viktiga, Javisst‐Twist .....

Barnkonventionen & Tjosanhejsan, mp3
(Kristina Bartley ‐ Maria Haellquist)

Mp3‐filer som laddas ner!
Samtliga 38 sånger finns inspelade i sångversion.

Har du arbetat med ”Barnkonventionen och Tjosanhejsan” och behöver
komplettera? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig! Ring 0730/23 83 06 eller mejla:

gladabarn.nu@gmail.com.

