
OIKOS Workshop PALEO erbjuder sina besökare att lära och njuta förhistoria  

 

Paleolitisk workshop och stenålderskost. 

Som de "första artisterna" närmar vi oss den symboliska förhistoria världen med målning och 

skulptur. 

I en förhistorisk workshop kan barn prova på några av de dagliga uppgifter som utfördes av 

invånarna under sen stenålder. Grundidén är att ge barnen en möjlighet av skapa olika objekt och 

imitera tekniker som användes i paleolitisk/förhistorisk konst med hjälp av nutida material men med 

tekniker och processer som på stenåldern. 

De workshop som vi erbjuder har en helt interaktiv strategi med deltagarna. Stenåldersmänniskan 

dekorerade väggarna i grottorna med stora målningar som skildrade de djur de jagade. Även små 

snidade stenfigurer som symboliserade kvinnor och djur förekom. 

Mål med OIKOS workshop Paleo: 

- Väcka intresse och nyfikenhet om våra förfäder 

- Öka förståelsen för vår förhistoria. 

- Värdera rikedomen i och främja respekten för vårt arv 

 

Worshop 1 Tält (två gånger 30 min) 

Drömmarnas grotta (i tältet) 

I tältet, designad som en grotta, med väggar av kartong och dekorerad med målningar med 

paleolitiska motiv och en scenografi av svagt ljus och ljud från vind och regn samt vilda djur, i mitten 

av tältet är elden tänd.  

Barnen får prova på grottmålning. 

När: 2 Lördagar 



Tid: c:a 30 min  

Plats: Skrylle 

Kostnad: Gratis 

Obs! Begränsat antal platser, föranmälan. 

Åldersgräns 12 år - är du yngre är du välkommen i målsmans sällskap. 

 

Worshop 2 Belsebo (två gånger 30 min) 

Resan till förhistorisk tid 

Här har barnen möjlighet att experimentera med lera med olika naturliga färger röd, gul, vit och svart 

och ritar med primitiva verktyg av trä eller sten eller med bara händerna målar och trycker de sina 

önskade motiv. 

När: Lördag  

Tid: c:a 30 min   

Plats: Skrylle 

Kostnad: Gratis 

Obs! Begränsat antal platser, föranmälan. 

Åldersgräns 12 år - är du yngre är du välkommen i målsmans sällskap. 

 

 

 

Vi bjuder på stenålderskost 

Pris för sex workshop Paleo 22 000 inklusive moms och materialkostnader (3 lördagar) 


