Faster Cools pædagogiske materialer til forestillingen ”Ballonrejsen”

Kikkert-Værksted

I forestillingen om ”Ballonrejsen” får drengen Phillippe en kikkert af sin Tante, igennem den får
han øje på verden og dens forunderlige detaljer. Man kan også lave sin egen kikkert og det er lige
netop det Kikkert-Værkstedet går ud på…
Det skal du bruge for at lave din egen kikkert:
Saks eller hobbykniv (voksenopgave)
Tape.
2 toiletruller
Ca. 130 cm snor.
Noget at pynte den med f.eks. tuscher, karton, glimmer… -Hvad man har ved hånden.
Sådan gør du:
Her i kikkert-værkstedet gør vi det sjoveste først: Start med at dekorere de to toiletruller.
Saml de to toiletruller med et stykke tape der når hele vejen rundt om begge ruller, først i den ene
ende og så i den anden.
Brug en saks eller en hobbykniv til at lave huller i ydersiderne til snoren, her skal en voksen hjælpe
til.
Træk snoren igennem et af hullerne, udefra og ind, sæt den fast med tape på indersiden. Træk
snoren igennem det andet hul og Juster snorelængden så den hænger godt og er nem at tage af
og på. Nu er kikkerten klar til brug, så skal vi ud og få øje på verden!

Op, ned og hen med snor:

Hejseværk
En kurv i en snor der kan hejses op og ned er spændende at eksperimentere med og kan være et
rigtig godt to-mands-legetøj med en der fylder op nede og en der tager imod oppe og vice versa.
Snoren som er kastet op over en overligger i f.eks. et legetårn eller en køjeseng skal have en lille
løkke i den ene ende og en kurv i den anden. Hvis løkken kan sættes på et eller andet nagelfast
som stikker ud (her kan man bruge en skruetvinge hvis møblementet ikke har udstikkende dele),
svæver kurven stadig selvom den er nede, og det gør det hele lidt mere magisk fremfor at den
bare står på jorden. For at udbygge aktiviteten kan man give børnene nogen konkrete ting de skal
bytte hvis man har mod på en opgave-aktivitet.
svævebane
Her skal du bruge noget snor f.eks. sejlgarn og en s-formet krog, carabinhage eller noget andet der
kan fungere -mulighederne er mange.
Snoren fæstnes højt i den ene ende (gerne lidt forhindringsbane-højt så man skal ud og klatre lidt),
og lavt i den anden. Det virker bedst hvis snoren er forholdsvis stram.
Brug gerne en kurv eller andet som tingene måske falder ud af, usikkerhedsmomentet er ofte det
sjoveste, hvis banen er for sikker, bliver det hurtigt lidt kedeligt.
Så er det ellers i gang med at suse med sager!

Ballonlege:

Balloner er jo bare super sjovt og de kan det hele! Lidt god musik og et par balloner er en aktivitet
i sig selv og nok til at give røde kinder på rekordtid. For at sikre at børnene ikke sluger ballonrester
fra evt. sprængte balloner kan du putte dem i en nylonstrømpe, binde en knude på strømpen og
klippe den af, der hvor ballonens knude er.
Balance-ballon
Her skal du bruge nogen store plastikkopper, eller andet som er robust. Sæt kopperne på gulvet.
Nu skal børnene prøve at placere deres balloner i koppernes åbninger sådan at de bliver stående,
det kræver både koncentration og finmotorik.
Ballon-købmand
Du skal bruge en pose/taske eller f.eks. en lille vasketøjskurv som kan indeholde en del balloner.
Du skal have flere balloner end der kan være i posen.
Barnet skal nu putte balloner i posen og selvfølgelig så mange som muligt (det kommer der hurtigt
masser af løjer ud af). Når posen er fuld, kan man lave et ballon-brusebad/fyrværkeri/springvand
og starte forfra…
Ballon-kram
Sæt noget afslappende lyd/musik på f.eks. bølgebrus og havfruesang på fastercool.dk. Alle ligger
på ryggen med hver sin ballon. Her kan man holde om sin ballon, undersøge den, lægge den på
panden og rulle den ned over ansigtet til brystet eller lade den hoppe turen. Man kan lægge sig på
siden og folde sig rundt om den og hvile lidt.
Ah det er bare dejligt!

