
Fia Fantasia 

 

I berättelsen har Fila Fantasia rollen som den som berättar sagor 

för barnen på Kulimuliens förskola och ger barnen i uppgift att 

komma på egna sagor och berätta sagorna för kamraterna.   

Barnen kommer i kontakt med Fia Fantasia när dom besöker Kuli-

mulien. Fia hålla till vid en trevlig plats som känns som ett bra 

berättarställe. Fia ger barnen i uppgift att komma på egna sagor. 

Dom kan få låna en fantasisten med sig till sin förskola av Fia. När 

barnen besöker Kulimulien och Fia vid ett senare tillfälle berättar 

dom sina sagor för varandra och Fia. När dom berättar så håller 

dom i sin fantasisten.  

Vid dom första berättartillfällena kan en vuxen inleda en saga och 

barnen bygger på berättelsen i tur och ordning. Nästa steg kan 

vara att den vuxne bestämmer vad sagan ska handla om men 

barnen kommer på en egen saga. Det sista steget är att barnen 

också kommer på vad sagan ska handla om 

 



 

MATERIAL: 

Material som behövs till den Fia Fantasia jag använder mig av 

(fotot). 

 Hink, 5 lit (den hink du ser på fotot är köpt på Biltema för 20 kr) 

 Fantasistenar (färgade glasstenar) 

 Pingisboll (näsan) 

 Glasögon (bifogas i det material som du får) (se avsnittet 

GLASÖGONEN!) 

 Stickers (stjärnor) 

 Kardborrband (självhäftande)  

o Pingisbollen (näsan): 1 st taggig 1,5 x 1,5 cm 

o Glasögonen: 2 st taggiga 2 x 3 cm 

o Hinken (luddiga): 1 st 1,5 x 1,5 cm till näsan, 2 st 2 x 4 cm till 

glasögonen  

 Vit lackpenna (Artline 400XF Paint Marker med 2,3 mm spets) 

 Silverpenna (Artline 900XF Silver med 2,3 mm spets) 

GÖR SÅ HÄR: 

1. Sätt fast kardborrebitarna (figur 1 visar bitarna som fästs på 

hinken).  

2. Rita munnen med den vita lackpennan. Gör en mall för att få 

bästa resultat: Kopiera figur 2, rita av konturerna på en böjbar 

skärbräda eller kraftig kartong och klipp ut (Se Sambis!). Lägg 

mallen mot konen och rita munnen.  

3. Rita ögonbrynen med den vita lackpennan (figur 1). 

4. Dekorera med stjärnorna (stickers) (figur 1). 

 

 

 

TILLVERKA FIA FANTASIA 
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