
 

 

PROJEKTKIT 

Projektnamn 
The Spring Garden full of butterflies 

Elevens ålder 
Förskola-lågstadiet, men kan passa de flesta 

Ämne 
Bild, geografi, främmande språk, språk och litteratur 

Koppling till läroplanen 
Skapande verksamhet, naturvetenskap, omvärldsspaning 

Ingress 
Tillverka era egna fjärilar och låt dem sedan flyga ut i världen 

Inledning 
Barnen tillverkar fjärilar på valfritt sätt. Gör lika många fjärilar som det är deltagande 

förskolor/skolor. Mottagande förskola/skola placerar sina fjärilar så att många som möjligt kan se 

dem! 

Mål 
Lära oss om Europa och ha kul med att göra, skicka och få fjärilar. 

Förslag på upplägg 
Börja gärna projektet med att prata om en fjärils alla stadier, från ägg till utvecklad fjäril. Gör sedan 

era fjärilar. Barnen kan rita sina fjärilar själva, eller så kan man hitta färgläggningsbilder som är gratis 

på nätet. Ni bestämmer själva hur era fjärilar ska se ut. När fjärilarna sedan är klara skickas en fjäril, 

med vanlig post, till varje deltagande förskola/skola. Sen är det bara att vänta på att ni själva ska få 

fjärilar som ni ska sätta upp hos er. Ha gärna en karta över deltagande länder och gärna också deras 

flaggor. När fjärilarna kommer flygande till er, titta på kartan och se var landet ligger och hur deras 

flagga ser ut. Har fjärilen flugit långt, eller kommer den från ett land nära oss? Berätta gärna lite om 

er förskola/skola. 

 

Tips på digitala verktyg 
Ipad, dator 

Fota era fjärilar och gör era egna pussel (på denna sida kan du göra dina egna pussel: Genially, the 

tool for creating interactive content - Genially) och memory-spel. 

Övrigt 
Denna projekt-idé kommer ursprungligen från en lärare i Finland som heter Sari Auramo. 

I boken ”Grej of the Day - förskola”, av Micke Hermansson och Maria Heimer, finns en grej om fjärilar 

som man kan använda sig av vid uppstarten av projektet. 

https://genial.ly/
https://genial.ly/

