Hej!
Vi är så glada för att du vill använda vårt lek-&-lärspel Magiska Trädgården. Magiska
trädgården handlar om tidig matematik och är i huvudsak ett digitalt verktyg där
barnen med er vägledning gör en massa uppdrag som på olika sätt anknyter till tidig
matematik och problemlösning.

Webbläsare för Magiska Trädgården
Spelet fungerar bäst med webbläsare Chrome

(även på iPad).

Viktiga länkar:
Pedagogresurser: https://magicalgarden.se
Spelet (Magiska Trädgården): https://game.magicalgarden.se
Demo (Magiska Trädgården): https://game.magicalgarden.se/demo
Tips 1! Lägg upp bokmärken i webbläsaren, så blir det lättare att direkt hoppa till
rätt länk (webbsida).
Tips 2! Det går att hoppa direkt till ”Resurser” (Pedagogresurser) från sidorna med
barngrupper genom att klicka på Resurser uppe i den gröna menyraden.
Det går att komma direkt till sidorna med barn och barngrupper från sidan med
pedagogresurser genom att klicka på den orangea rutan Logga in uppe i den gröna
menyraden.

Planering och inläsning
Magiska Trädgården: Börja med att på egen hand bekanta dig med Magiska Trädgården genom att gå till Magiska Trädgårdens resurssida och titta på de fyra
introduktionsvideorna.
Webbadress/länk: https://magicalgarden.se
Gå sedan till flikarna Om spelet och Förskolans matematik för att se vad mer som
finns om lek-&-lärspelet Magiska Trädgården och tidig matematik.
Prova också att själv spela demoversionen av spelet.
Webbadress/länk: https://game.magicalgarden.se/demo
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Förberedelser
Dela förslagsvis in barnen i grupper på 5-6 barn och använd gärna ett speciellt rum
eller utrymme där ni spelar spelet. Tänk dock på att gruppstorleken ska passa er
verksamhet och det kan fungera med gruppstorlekar på upp till 10 barn.

20 minuter Magiska Trädgården 3 gånger/veckan
Avsätt förslagsvis ca 30 minuter (förberedelser, spelande och avslutning) för Magiska
Trädgården för alla barn 3 gånger/vecka och se till att barnen får ca 20 minuters
speltid. Efterhand kan ni lägg upp schemat så att det passar er verksamhet. Det gör
inget om ni eller ett barn missar några enstaka dagar.
Magiska Trädgården (totalt ca 30 min). Efter ett tag kan ni disponera tiden som ni
vill, men följande kan vara ett bra upplägg att börja med innan ni hittar era egna
rutiner.
• Plocka fram plattor och hörlurar, låt barnen sätta eller lägga sig skönt på golvet,
på kuddar eller vid bord och spela Magiska Trädgården. (ca 5 min)
• Varje barn har ett eget konto som ni loggar in på. Ett barn ska inte spela på
någon annans konto (inloggning) eftersom varje inloggning följer och anpassar
sig till det enskilda barnets spelande och utveckling. (ca 20 min)
• Avsluta genom att säga till barnen att de kan spela klart den banan de håller på
med och sedan gå ut eller sitta och vänta tills alla är klara. (ca 5 min)

Uppföljningsstödet + Tips & Lekar
• Hitta tid (helst efter eller i samband med varje speltillfälle) för att kontinuerligt
följa barnens spelande i Uppföljningsstödet (se Introduktionsvideo 3).
• Undersök om något/några barn verkar ha kört fast, ha svårt med motivationen
eller på annat sätt verkar behöva uppmärksammas lite extra.
• Fundera på vad man kan göra och utforska olika former av stöd och hjälp som
ges av förslagen i Uppföljningsverktyget samt de aktiviteter som finns under
fliken Tips & lekar.
• Fundera också på hur man kan plocka in tidig matematik i andra aktiviteter på
förskolan (läs mer på ”Tidig matematik i vardagen” under fliken Tips & Lekar.
Funder också på hur man kan flytta ut lek-&-lärspelet i rummet (läs mer på
”Spelet i rummet” under fliken Tips & Lekar).
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