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Lekmattor för självkänsla,
självmedvetenhet och uttryck
Vår utgångspunkt är att människor mår bättre och
presterar bättre i miljöer där de känner sig accepterade
och välkomnade, som de individer de är.
Lumumma infodesign har tagit fram en serie lekmattor
som kan användas som ett stöd i mötet med små och stora
individer. Människan har ett brett spektrum av känslor,
tankar och preferenser. Med lekmattorna kan du acceptera
och välkomna individens inre värld på en neutral och flyttbar
plats. Dessutom ökar individens självmedvetenhet och
uttrycksförmåga vid regelbunden användning.

Om tryckprocessen
Tryckmetoden vi använder oss av är
en innovativ färgsublimeringsteknik
som garanterar att färgämnena binds
djupt inne i tygets fibrer. Resultatet är
ett varaktigt tryck som inte skavs bort
eller bleks på många år. De vattenbaserade färgerna fixeras i tyget med
hjälp av värme. Inga kemikalier eller
lösningsmedel behövs. När trycket är
klart limmas det för hand fast på det
undre skiktet.

Produktion vid beställning - bra för miljön
De skräddarsydda lekmattorna i neosheen och neopren
tillverkas i England vid beställning. Produkterna skickas
direkt till dig från fabriken. Vi har inget lager och producerar
bara så många mattor som efterfrågas. Det innebär väldigt
lite avfall, vilket är bra för miljön. Dessutom används väldigt
lite vatten i tillverkningsprocessen.

Om Neopren
Neopren är känt för att vara ett skyddande, vattentätt och stötdämpande
gummimaterial. Våtdräkter, stövlar
och lekmattor är några vanliga användningsområden. Det syntetiska
materialet är ofarligt och är till och
med godkänt för användning av matförpackningar.

Outforskade användningsområden
Mattorna kan användas både i lekstunden, under eller efter
en pågående känslostorm, på samlingar eller i enskilda
samtal på psykolog mottagningen eller i barnrummet.
Användningsområderna är många och ännu relativt
outforskade. En sak är i alla fall säker - mattorna är också
perfekta att leka fritt på. Alla mattor har matchande färgskala
så kombinera gärna flera mattor i samma rum.

Lättskötta mattor
Det är enkelt att hålla lekmattorna
i nyskick. Bara torka av den tåliga
neoprenen med en fuktig trasa om en
matta fått lite smuts på sig. Du kan
även tvätta mattorna för hand med ett
milt tvättmedel.
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Känslomattan
Känslomattan gör det lättare att kommunicera känslor. Använd
gärna regelbundet och utveckla barnets och din egen EQ.
Mattan är verbovisuell och använder både text och bild för att
förmedla känsloupplevelser.
Den skräddarsydda känslomattan i neoprentyg är perfekt för
förskolor, fritids, väntrum, psykologrum och barnrum. Mattans
baksida har en lite klibbig finish med anti-glid så att den ligger
kvar där du lagt den.
Kan användas både i lekstunden, under eller efter en pågående
känslostorm eller på samlingar. Barnet kan ställa sig eller hoppa
i fyrkanten som visar just den känslan barnet har. Eller varför inte
avsluta dagen tillsammans och berätta vilka känslor ni upplevt?
Utforska gärna nya användningsområden för mattan.
Med känslomattan kan du som vuxen validera barnets upplevelse,
och under tid lära barnet att känslor kommer och går. Dessutom
kan du hjälpa till att bygga upp barnets självkänsla när du visar att
du är intresserad av att höra om barnets inre upplevelse.

FÖRVÅNING

HAT

FAKTA
Storlek: 130 x 130 cm
Tjocklek: 3 mm
Material: Skräddarsytt neoprentyg. Baksida med anti-glid
Rutstorlek: ca 32,5x32,5 cm
Produktionsland: England
Designer: Anna Sköld
Art nr: 2802201

SKÖTSELRÅD
Det är enkelt att hålla lekmattan
i bra skick. Bara torka av den
tåliga neoprenen med en fuktig
trasa om det fått lite smuts på
sig. Du kan även tvätta mattan
för hand med ett milt tvättmedel
om den behöver en mer grundlig
rengöring. Endast handtvätt. Låt
hängtorka. Stryk på låg värme.
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Viljemattan
Viljemattan är en prickig lekmatta som ger barnet möjlighet
att säga ja eller nej med hela kroppen!
Barnet kan stå, hoppa, sitta på någon av prickarna och kommunicera ”ja”, ”nej”, ”kanske”, ”låt mig tänka på det” och ”Jag vill
inte svara”. Använd lekmattan för att utforska barnets vilja och
stärka dess förmåga att uttrycka sina gränser.
Viljemattan passar perfekt på förskolan, fritids eller i andra
inomhusmiljöer där du aktivt vill jobba med att stärka barnets
självkänsla. Mattans baksida har en lite klibbig finish med antiglid så att den ligger kvar där du lagt den.
Med Viljemattan kan du som vuxen validera barnets upplevelse,
under tid lära barnet uttrycka sin vilja och ovilja på ett neutralt
sätt. Dessutom på både svenska och engelska.
Att se andra barn säga ja eller nej på mattan, kan också ge
positiva effekter och skapa acceptans kring olikheter, så använd
gärna i grupp på till exempel samling.

FAKTA
Storlek: 130 x 130 cm
Tjocklek: 3 mm
Material: Skräddarsytt neoprentyg. Baksida med anti-glid
Produktionsland: England
Designer: Anna Sköld
Art nr: 2802202

SKÖTSELRÅD
Det är enkelt att hålla lekmattan
i bra skick. Bara torka av den
tåliga neoprenen med en fuktig
trasa om det fått lite smuts på
sig. Du kan även tvätta mattan
för hand med ett milt tvättmedel
om den behöver en mer grundlig
rengöring. Endast handtvätt. Låt
hängtorka. Stryk på låg värme.
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Tankemattan
Vad finns det för tankar där inne? Använd leken och tankemattan för att utforska barnets tankevärld. Tankemattans användningsområden sätter bara fantasin gränser för.
Kanske kan ni lägga en leksak i varje ruta och se vilka idéer,
tankar, associationer barnet gör? Eller utforska vilka tankar de
olika färgerna inspirerar till. Vilka olika sorters tankar finns det?
Mattan ger inga ledtrådar, utan låter barnet utforska fritt.
Tankemattan passar perfekt på förskolan, fritids eller i andra
inomhusmiljöer där du aktivt vill jobba med att stärka barnets
självkänsla och självmedvetenhet. Den kan också användas för
att lära känna varandra bättre.
Lek är ett naturligt sätt att bearbeta upplevelser och händelser.
Mattans baksida har en lite klibbig finish med anti-glid så att den
ligger kvar där du lagt den. Tankarna däremot, de kanske inte
längre ligger kvar där inne, när de fått uttryckas med hjälp av
mattan. Mattan kan användas för lekfull reflektion, för de som
inte kan skriva. Eller för att lära sig färgernas namn.

FAKTA
Storlek: 130 x 130 cm
Tjocklek: 3 mm
Material: Skräddarsytt neoprentyg. Baksida med anti-glid
Produktionsland: England
Designer: Anna Sköld
Art nr: 2802203

SKÖTSELRÅD
Det är enkelt att hålla lekmattan
i bra skick. Bara torka av den
tåliga neoprenen med en fuktig
trasa om det fått lite smuts på
sig. Du kan även tvätta mattan
för hand med ett milt tvättmedel
om den behöver en mer grundlig
rengöring. Endast handtvätt. Låt
hängtorka. Stryk på låg värme.
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Kraftmattan
Kraftmattan är en lite mindre lekmatta med en symbol för
kraft på. Ställ dig på mattan när du behöver väcka din kraft.
Varför inte väcka din kraftfullhet direkt när du hoppar ur sängen?
Kanske ställer du dig i en power pose? Eller hoppar på mattan
för att få igång flödet av din kraft? Oavsett vad du väljer kan den
handgjorda mattan i neopren vara en plats som påminner om din
inre kraft. Eller en plats du sätter dig för att ladda upp din inre
kraft.
Kraftmattan är perfekt för förskolor, fritids, barnrum och andra
inomhusmiljöer. Mattan har en lätt klibbig anti-glid baksida så
mattan ligger kvar där du lagt den.
Utforska gärna i grupp vad kraft innebär och hur individerna
upplever känslan av kraftfullhet. När känner du dig kraftfull?
Har du någon gång blivit rädd för din egen kraft? Eller någon annans? Kraftmattan är en plats att utforska begreppet kraft. Vad
skiljer kraft från makt? Kan man se på någon att de är kraftfull?
Vilka olika sorters krafter har jag? Och vilka har du?

FAKTA
Storlek: 60 x 60 cm
Tjocklek: 3 mm
Material: Skräddarsytt neoprentyg. Baksida med anti-glid
Produktionsland: England
Designer: Anna Sköld
Art nr: 2802101

SKÖTSELRÅD
Det är enkelt att hålla lekmattan
i bra skick. Bara torka av den
tåliga neoprenen med en fuktig
trasa om det fått lite smuts på
sig. Du kan även tvätta mattan
för hand med ett milt tvättmedel
om den behöver en mer grundlig
rengöring. Endast handtvätt. Låt
hängtorka. Stryk på låg värme.
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Fridmattan
Sätt dig ner en yoga pose, eller bara ställ dig på mattan en
stund och andas. Eller varför inte meditera en stund på Fridmattan? En paus är bra för både liten och stor.
Bestäm att den här mattan är en fredad zon. Inga bråk. Inget bus. Kanske inte ens prat? Ibland vill man vara i fred, men
kanske ändå nära andra. Fridmattan har potential att vara en
liten fredad zon som man lätt kan flytta med. Dessutom blir den
automatiskt en träning i att respektera gränser och överrenskommelser, för de runt omkring mattan.
Kanske har några bråkat färdig och vill bli sams? Fridmattan är
gärna med och skapar fred om och när ni vill. Kanske kan Fridmattan vara en plats att sitta ner och hålla om varandra? Kanske
till och med i tystnad.
Låt mattan ligga framme och signalera frid och fred i rummet.
Handtillverkas i England vid beställning. Gjord av neopren. Har
en anti-glid baksida så mattan ligger kvar där du lägger den. Kan
tvättas för hand.

FAKTA
Storlek: 60 x 60 cm
Tjocklek: 3 mm
Material: Skräddarsytt neoprentyg. Baksida med anti-glid
Produktionsland: England
Designer: Anna Sköld
Art nr: 2802102

SKÖTSELRÅD
Det är enkelt att hålla lekmattan
i bra skick. Bara torka av den
tåliga neoprenen med en fuktig
trasa om det fått lite smuts på
sig. Du kan även tvätta mattan
för hand med ett milt tvättmedel
om den behöver en mer grundlig
rengöring. Endast handtvätt. Låt
hängtorka. Stryk på låg värme.
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Hoppmattan
Hoppmattan är en ingen vanlig hoppmatta. Den går såklart
att hoppa på den också, men varför inte sitta ner en stund och
hoppas? Hoppas du på att finna en skatt på andra sidan regnbågen? Vad hoppas du få uppleva?
Låt hoppmattan vara en plats att känna och tänka på det du
hoppas uppleva. Kanske hoppas du träffa en vän du inte sett på
länge? Kanske hoppas du på fred i världen, eller hoppas få ett
spel du önskat dig länge?
Javisst leder hopp ibland till besvikelse, men det är ju inte farligt
att bli besviken. Våga hoppas, och gör det ofta, gärna med en
vän. Hopp känns härligt! Att fokusera på det man vill, önskar och
hoppas är ett sätt att bjuda in härlig energi i kroppen och sinnet.
Använd gärna hoppmattan i grupp och se vad som händer när
fler människor hoppas tillsammans? Eller lek och bygg något
du hoppas på, på lekmattan. Blir det lättare verklighet då? Vem
vet? Att hopp är viktigt, både för individen och för samhället - så
mycket kan vi nog iallafall komma överrens om.

FAKTA
Storlek: 60 x 60 cm
Tjocklek: 3 mm
Material: Skräddarsytt neoprentyg. Baksida med anti-glid
Produktionsland: England
Designer: Anna Sköld
Art nr: 2802103

SKÖTSELRÅD
Det är enkelt att hålla lekmattan
i bra skick. Bara torka av den
tåliga neoprenen med en fuktig
trasa om det fått lite smuts på
sig. Du kan även tvätta mattan
för hand med ett milt tvättmedel
om den behöver en mer grundlig
rengöring. Endast handtvätt. Låt
hängtorka. Stryk på låg värme.
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