
ORDÄVENTYR
Ordäventyret är en verkstad där barnen parar ihop ord och bild på flera 
språk. Den vuxna läser upp ord som hör ihop med en bild och barnen får 
visa på bilden var de tror att orden hör hemma. Verkstadens illustrationer är 
från i utställningen “Barnens rätt på jorden här i Norden”, som barnkultur-
centret Luckan producerat tillsammans med konstnären Linda Bondestam. 

Förberedelser 
Det finns totalt fyra olika illustrationer med tillhörande ordlistor på svenska, 
finska och engelska. Varje illustration har en egen ordlista med ord som går 
ihop med bilden. Printa ut materialet och klipp ut orden till enskilda lappar. 
Ni behöver häftmassa för att kunna sätta fast orden på bilderna. Papper 
och sax kan vara bra att ha framme ifall deltagarna vill skapa egna ord till 
bilden. 

Gör så här 
Läs upp orden som står i lapparna, en åt gången, till barnen. Uppmuntra 
barnen till att peka på bilden där ordet passar in. Till exempel om ordet på 
en lapp är “hund” eller “koira” ska barnet söka fram en hund på bilden.  
Barnen får sedan sätta fast ordet där det passar in på bilden. Gå igenom  
orden med barnen så att de får höra orden flera gånger på flera språk. Ifall 
något ord blev på fel ställe flyttar ni dem rätt tillsammans. Efter att ni gått 
igenom alla ord kan du uppmuntra barnen till att göra egna ord till bilderna. 
 
Användning 
Materialet är kostnadsfritt och får användas fritt med barngrupper och  
andra intresserade. Konstverken får printas ut och hängas upp som till  
exempel planscher. Konstverken får ej tryckas upp eller användas på andra 
sätt.  

Info och material:  
Konstverken handlar om barnets rättigheter. Fler konstverk publiceras 
2021. Materialet och mer info hittas på barnkultur.luckan.fi/materialbank 
  
Verkstaden Ordäventyr har utvecklats inom Luckans Hallå! projekt,  
som är en del av Svenska kulturfondens strategiska program. Konstverken 
har skapats inom Luckans projekt Barnens rätt på jorden här i Norden,  
som finansierats av Svenska kulturfonden och Nordiska ministerrådets  
stödprogram.  
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Svenska Finska Engelska

Finland Suomi Finland

fågel lintu bird

halsduk kaulaliina scarf

hår hiukset hair

namn nimi name

skriva kirjoittaa write

snö lumi snow

snögubbe lumiukko snowman

tak katto roof

vante lapanen glove
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Island Islanti Iceland

blomma kukka flower

bok kirja book

filt huopa blanket

flagga lippu flag

får lammas sheep

gräsmatta nurmikko lawn

rida ratsastaa ride

vatten vesi water

vulkan tulivuori volcano



Barnet har rett til hvile, fritid og lek.



Norge Norja Norway

berg vuori mountain

båt vene boat

katt kissa cat

klättra kiivetä climb

leka leikkiä play

löv lehti leaf

moln pilvi cloud

randig raidallinen striped

sko kenkä shoe

träd puu tree



Meeqqat tamarmik namminneq oqaaseqarnissaminnut, 
kultu-reqarnissaminnut upperisaqarnissaminullu pisinnaatitaaffeqarput.
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Grönland Grönlanti Greenland

blå sininen blue

drake leija kite

fönster ikkuna window

gul keltainen yellow

hjärta sydän heart

hus talo house

is jää ice

kanot kanootti canoe

röd punainen red

val valas whale


