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Om aktiviteten
"Skattjakt" har föreslagits av 1:a Grundskolan i
Volos. Aktiviteten syftar till att förbättra
samarbetet mellan familj och skola och går ut på
att föräldrar (även släktingar) och barn samlas för
att "dechiffrera ledtrådar och nå till skatten".
Lärarna har rollen som speldesigner och de lärare
som inte har varit inblandade i designfasen kan
delta
i
spelet.
Nyckelpersoner
(dvs.
lokalbefolkningen i staden) kan också hjälpa dem
dechiffrera ledtrådar och nå sina mål.
Syfte och mål:
Aktiviteten syftar till:





Ge föräldrar och elever möjlighet att
arbeta tillsammans
Skapa en koppling mellan familj och
skola
Uppmuntra och stärka föräldrarnas
aktiva engagemang i skolan
Föra samhället närmare skolan

När det gäller utbildningsmål och pedagogik,
det finns ett starkt fokus på:



Skapa gemenskap och förbättra
lagandan
Kollaborativt och undersökande lärande

 Inkludering i undervisningen
 Användning av IKT för att stödja
inlärningsprocessen
 Samverkan med föreningar och
organisationer (exempelvis museer och
bibliotek)
 Blended learning
Vem kan delta?





Lärare
Föräldrar och familjemedlemmar
Elever
Lokalbefolkning och experter
(rekommenderas)

Plats för skattjakten
Du kan förlägga skattjakten i ett rum, i en stor
byggnad, i en stadsdel, i en hel stad eller i ett
"virtuellt rum" genom att dra nytta av World
Wide Web.

Få igång det!
 Val av skatt och att skapa en kort
genomförandeplan
 Att få föräldrarnas delaktighet
 Kreativ introduktion av aktiviteten till
klassen
 Skapa av ledtrådar och val av väg till
skatten
 Kontakter med nyckelpersoner som kan
vilja vara med
 Bilda grupper av skattjägare
 Välj datum, tid och mötesplats för
skattjakten. Presentera den första
ledtråden

Lek med nyckelord i denna
aktivitet
Jakt, ledtrådar, mysterier, dolda, instruktioner,
jägarna, dölja, mission, tolkning av ledtrådar,
förklädd, rutt, föraning, tips
Du kan introducera aktiviteten i klassen genom
att be eleverna att reflektera över orden ovan.
Du kan också förbereda en aktivitet på nätet för
att öka föräldrarnas intresse.
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Skapa aktiviteten
i 6 steg
Steg 1: Gör ett utkast av plan. I detta steg är det
viktigt att bestämma vad skatten kommer att
innehålla, att bestämma platsen för skatten och att
börja tänka på sammansättningen av elevgrupperna
Steg 2: Informera föräldrar om aktiviteten och bjud
in dem att delta. Du kan sedan slutföra
elevgruppernas sammansättning.
Steg 3: Öka deltagarnas intresse före aktiviteten
med små lekfulla uppgifter (se sidan 1) i klassen eller
på nätet.
Steg 4: Slutför planeringen. Det är viktigt att noga
planera vägen till skatten. Lägg in minst fem stopp
längs vägen. Skapa ledtrådar som tar hänsyn till
sammansättningen av grupperna. Slutligen bestäm
datum och mötesplatsen för skattjakten.
Steg 5: Starta skattjakt genom att dölja alla
ledtrådar och avslöja den första.
Steg 6: Uppmuntra och följ upp aktiviteten i LINC
Community.

VAD SKA SKATTEN INNEHÅLLA?
Skatten för den vinnande gruppen kan vara vad som helst! Du behöver bara
låta fantasin flöda. Men se till att alla grupper kommer att uppmuntras på
något sätt. Nedan hittar du en lista med idéer:






En liten gåva (det kan vara en bok, serietidningar, en biljett till
ett kulturevenemang).
En upplevelse (dvs. guidad tur i ett område av intresse, som ett
museum, en teknologisk park, ett nationellt bibliotek).
Utomhusäventyr med en roddupplevelse under ledning av
coach, fiske tillsammans med erfarna fiskare eller nattlig
stjärnskådning mm.
Virtuella interaktioner (dvs. möjlighet att interagera på nätet
med en expert, läkare eller andra internationella grupper).
Presentationer av olika prestation på "en Wall of Fame".

Dukning av spelet: Ledtrådarnas roll!
!

Ledtrådarna visar vägen till skatten. Bra ledtrådar är en integrerad del av Skattjakten..
Du bör noga överväga de egenskaper som varje grupp av skattjägare samlar under processen att skriva ledtrådar. Se till att vägen till skatten är
lång, men inte tråkig, full av äventyr och full av kunskap. Här är några tips för att planera skattjakten och skriva ledtrådar:











Informera alltid ägaren av den plats där skattjakten kommer att ske!
Ledtrådar ska skrivas på ett spännande och lekfullt sätt.
Se till att barn kan förstå idéerna bakom ledtrådarna.
Ledtrådar ska skrivas på sådant sätt att föräldrar kan bidra utan att förminska elevernas roll.
Fundera över att lägga till interkulturella inslag.
Försök att använda olika sätt att presentera ledtrådar. Exempelvis ledtrådar kan vara online, i form av text, gömd i bilder, videor eller
inneboende i verkliga arbetsuppgifter (dvs. diskussion med en innevånare)
Uppmuntra diskussioner bland skattjägare.
Uppmuntra samspelet mellan barn, föräldrar, lärare och lokalsamhället.
Eventuellt kan en medlem i varje grupp ansvara för filmdokumentation av hela processen (ex. den deltagande läraren).
Se till att alla skattjägare får pris i slutet.

