
Minns du Dijonne Senappe och Dag Bladh som figurerar i Lilla ordboets förun-
derliga berättelser? Nu kan er klass beställa en fantasikaraktär till skolan för tre 
90-minuters lektioner i ordkonst. Besöken inkluderar två klasser som får var sin 
3 x 90 minuter med antingen Dijonne eller Dag.
Genom verkstadshelheten får eleverna impulser att utforska och gestalta sin tillvaro  
med ord och träna upp sina kommunikativa färdigheter. Eleverna får mångsidig  
övning i ordkonst så som berättande, repliker, nyhetsnotiser och improvisation.  
Verkstadshelheterna  tränar eleverna i flera av de centrala kompetensområdena i de nya  
läroplansgrunderna, så som multilitteracitet, kulturell kompetens, arbetslivskompetens  
och hur man kan påverka sin egen vardag och vara en aktiv deltagare i samhället.

VAD?

Fantasikaraktärer  
på besök i skolan 
Aktiverande ordkonsthelhet för åk 3-6

1. DIJONNE SENAPPES INRE RESA

Vi fokuserar på identitetskapande, emotionella  
färdigheter och hantering av relationer under  
ledning av teaterlöftet Dijonne Senappe och  
hennes assistent. Eleverna får träning i sociala  
kompetenser, kommunikation och empati- 
förmåga och bearbetar dessa på ett inspire-
rande och kreativt sätt genom skriv-, drama- 
och berättarövningar.

2. DAG BLADH UPPTÄCKER NÄRMILJÖN

Vi fokuserar på den egna närmiljön tillsam-
mans med journalisten Dag Bladh och hans 
assistent som sätter upp en nyhetsredaktion 
där eleverna får skapa och hitta på. Eleverna 
får ta del av roliga skriv- och berättarövningar 
och öva sig i både att arbeta självständigt och 
i samarbete med andra.

FÖLJANDE TIDER FINNS ATT BOKA 2019 
Verkstadshelheten sker en gång i veckan  

kl. 8:15-9:45 (90 min) och kl.10:15-11:45 (90 min) 

Skola A: onsdagar 23.1, 30.1 och 6.2
Skola B: onsdagar 13.3, 20.3 och 27.3      
Skola C: torsdagar 28.2, 7.3 och 14.3
Skola D: torsdagar 21.3, 28.3 och 4.4
Skola E: torsdagar 11.4, 18.4 och 25.4 

NÄR? MÅLGRUPP
Huvudstadsregionens åk 3-6  

som haft Lilla ordboet 

KOSTNADER
150 euro  

Priset inkluderar två klasser  
som får var sin 3 x 90 min 

BOKNINGAR 
Sydkustens ordkonstskola  

irene.poutanen@sydkusten.fi  
ordkonst.fi  | 045-8944 088
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