
 

 

 

 

 
 

Förutom föreställningen Akropanik erbjuder Cirkus Trattofon en workshop proppad med 

rörelseglädje, cirkuslekar, akrobatik och oompa oompa-musik! 

 

Vägledda av den clown de känner igen från föreställningen får de utforska olika kroppsliga uttryck: dansa 

på olika sätt, röra sig som djur (hur rör sig en trött elefant?) och visa känslor med rörelser. De får också öva 

enkel akrobatik och mänskliga pyramider. De får även aktivera fantasin i inlevelselekar som att gå på lina 

20 meter upp (tejp på marken), springa som cirkushästar, osv. 

 

Fakta 

• Uppsökande workshop 1-5 ggr med någon veckas 

mellanrum 

• Åldrar 3 – 6 år 

• 10 barn per grupp 

• Workshopen pågår 40 minuter per grupp 

• Max 4 grupper per dag 

• Yta minst 4 x 4 meter 

• 1-2 pedagoger behöver närvara  

• Pris: 1000 kronor per 40 min + 25% moms  

 

Pedagogiska aspekter 

• Utvidgar föreställningen! Workshopen bygger vidare på 

intryck och teman från föreställningen Akropanik.  

• Kroppsbejakande! Barnen får utforska rörelser och fysiska aktiviteter. Ger redskap och inspiration 

för fysiska lekar och aktiviteter. 

• Inkluderande! Bra för språksvaga grupper, som får främja ett annat sätt att uttrycka sig. 

• Lekfrämjande! Lekinslagen blir inspiration till nya lekar.  

• Genus-överskridande! Alla får vara starka, mjuka, lätta, stora, små. 

• Socialt! Akrobatik med varandra kräver tillit och kontakt. Dessutom övar barnen på turtagning, att 

lyssna och att uppmärksamma instruktioner.  

 

Koppling till läroplanen 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98) 2.2 Utveckling och lärande 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 

uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om 

sin hälsa och sitt välbefinnande 

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 
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