Trollpackan Tossa

Tossa är en trollpacka – en kvinna med magiska krafter, inte lika
elak som en häxa, men som kan luras och hitta på dumma saker.
Tossa bor för sig själv i en skog i Sagornas Värld. Ibland ger hon sig
iväg på vandring och då kan hon komma till sagolandet Kulimulien.
Hon kan också komma till oss i människornas värld, men hon är
inte så lätt att få syn på för hon smyger omkring på kvällarna och
nätterna när det är mörkt och sover på dagarna. Ibland kan man
höra henne snarka under en stor gran.
När Tossa varit i farten så försvinner det alltid saker. Hon tar saker
som hon sedan gömmer lite här och där. Det verkar som att hon
tycker om att gömma saker. Tossa har så många gömställen att
hon har svårt att hålla reda på var alla finns. Men nu har hon

kommit på ett sätt – med en gammal kamera som hon snott i
människornas värld tar hon foton på sina gömställen.
Tossa är smart – för att hitta ett gömställe måste
man pussla ihop flera foton och man och måste
också vara klurig. Tossa har gjort så för att ingen
annan ska kunna hitta hennes gömställen. Men
Tossa är också väldigt slarvig – ibland kan man
hitta foton som hon tappat, och är man riktigt
klurig så kan man pussla ihop fotona och hitta
hennes gömställen.
Tossa tycker väldigt mycket om färgglada sjalar. Ibland när det har
försvunnit saker på natten så kan man hitta en sjal på marken på
morgonen. Då vet man att det är Tossa som tappat sjalen och att
det är hon som måste ha tagit sakerna.

BARNENS UPPDRAG
Barnen kan göra flera uppdrag vid olika tillfällen då dom ska hitta
Tossas gömställen och sakerna hon tagit. Uppdragen följer alltid
samma mall, men vad som har försvunnit och var gömställena
finns varierar från uppdrag till uppdrag. Att utgå från samma mall
underlättar planeringen för dig som pedagog och skapar ett
igenkännande hos barnen som stärker deras tilltro till att klara av
uppdraget. Efter ett par uppdrag börjar barnen bli ”proffs” på hur
Tossa agerar och tänker, och det triggar igång dem – är man bra
på något så vill man ju självklart visa det. SE MALL FÖR
GENOMFÖRANDE längre fram!
Tossa tar saker som är viktiga för sagofigurerna i Kulimulien, och
det är också saker som barnen känner till från berättelsen om
Sagolandet Kulimulien eller kommit i kontakt med i dom olika
aktiviteterna dom fått göra.
Tossa har många gömställen. För varje uppdrag som barnen gör
så är det nya gömställen. Gömställena kan finnas på skolgården
eller i ett litet skogsområde nära förskolan/skolan.

KOPPLING TILL MATTE
 Att utforska den rumsliga miljön med hjälp av bilder och foton
är en matematisk aktivitet.
 Tyda kodade bilder.

