
ARTIKEL 7-8:
ALLA BARN HAR RÄTT TILL ETT NAMN

I den här workshopen får barnen göra bokstäver med geometriska former och
skapa en namnskylt.

Ämnesområden: Bild, matematik

Förberedelsetid:
15 minuter

Tidsåtgång i klassrummet:
Ca 2 timmar

Efterarbete:
15 minuter

Förberedelse:
Duka fram material och verktyg, ladda ner och skriv ut pdf med geometriska
former.

Ingredienser:
Papper i olika färger, gärna med olika mönster (man kan också riva ut bilder från
gamla tidningar eller böcker)
Blyerts och sudd

Verktyg:
Sax
Linjal
Lock, glas eller något annat runt föremål att använda som mall
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Segment 1: Diskussion och introduktion (30 minuter)

Introducera artikel 7-8 i Barnkonventionen: Alla barn har rätt till ett namn och ett
medborgarskap. Vårdnadshavare bestämmer namn på barn, men namnet behöver
godkännas av staten- man kan inte heta vad som helst. Ditt namn är en del av din identitet
och hur du uppfattas. Medborgarskap är också en del av ens identitet och det betyder att
man hör till ett visst land. Medborgarskap är kopplat till både rättigheter och skyldigheter.

Idag ska vi göra namnskyltar med hjälp av geometriska former.

Visa olika geometriska former (bildspel finns att ladda ner) och typsnitt och exempel på hur
man kan användas geometriska former för att göra bokstäver.

Segment 2: Gör om dina bokstäver till former (40 minuter)

Välj ett namn eller använd ditt eget. Börja med att skriva namnet med stora bokstäver. Klura
ut hur man kan göra om bokstäverna till enklast möjliga geometriska form. Du kan använda
trianglar, rektanglar, cirklar eller semicirklar. Klipp ut formerna i papper och testa på olika sätt.

När du kommit på hur du vill göra ditt namn, klipp ut det i färger och mönster som du gillar.
Klipp en bit kartong som namnet ryms på. Dekorera kartongen om du vill. Klistra sedan fast
ditt namn.


