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APANS 
KLÄTTER- 
ÄVENTYR
Lärarhandledning
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Kan ni balansera som en ibis, hoppa som 
en groda eller klättra som en apa? I Apans 
klätteräventyr tränar ni på ett lustfyllt 
sätt motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning i vår hälsautställning.

Uppdraget förutsätter inte läskunnighet.

FÖRBEREDELSER 
Apans klätteräventyr genomförs i Hälsa. Mer information om utställningen hittar du 
på universeum.se/utstallningar/halsa/ samt i utställningsfaktan. Pdf finns att ladda 
ner från universeum.se/planera-skolbesoket/bra-att-veta-for-skolor/.

Ett självlett uppdrag leder alltså du som lärare själv. Till din hjälp har du en väska med 
ett självinstruerande material framtaget av våra pedagoger. Väskan lånar du av oss 
och jobbar med i en dryg timme tillsammans med dina elever i utställningen.

UPPDRAGEN
Apans klätteräventyr är anpassat för barn 4–7 år och förskoleklass. Apans klätterä-
ventyr passar både små och stora grupper. Det är en fördel om man delar in barn-
gruppen i mindre grupper med en pedagog till varje grupp. Max 4 grupper.

Uppdraget är utformat så att du som pedagog läser ur en bok som ligger i rygg-
säcken och genomför sedan uppdrag i Hälsa-utställningen. Det börjar med en 
gemensam uppvärmning och en gemensam avslutning därimellan utför man uppdrag 
i den ordning man vill. Boken är utformad så att du kan visa barnen en bild på ett djur 
och samtidigt läsa uppdraget på baksidan.
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GÖR SÅ HÄR
1. Hämta uppdragsväskan i Gästservice. Innehåll:

 ● Instruktioner.
 ● 4 uppdragsböcker.
 ● Pennor
 ● Checklista, som man tar med sig tillbaka till förskolan/skolan.

2. Samla gruppen på Hälsa-utställningen vid kärleksväggen och genomför den 
gemensamma uppvärmningen.

3. Dela in barnen i mindre grupper.
4. Läraren tar en bok med till gruppen och genomför uppdrag 2–9. Ni behöver inte 

göra uppdragen i någon speciell ordning. Ni behöver inte heller göra alla.
5. Gemensam avslutning vid kärleksväggen.
6. Ta fram krysslistan och gå runt till de andra utställningarna och leta efter djuren 

på krysslistan. Ta gärna med er krysslistan med er tillbaka till förskolan.
7. Lämna uppdragsväskan i Gästservice.

TIPS!

Arbeta gärna vidare med djuren på check-
lista på förskolan. Kan ni lära er mer om 
djuren? 

Kan ni rita av djuren? 


