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April 2015
Emne Eventyr. Lærerplanstema: ”Kulturelle udtryksformer og værdier” og Howard Garners mange
intelligenser: Musik-klog, Ord-klog og Krops-klog.
Da vi vil have fokus på eventyr fortælling og sang, samt at optræde for andre.
Vi vil arbejde med emnet til samling, aktiviteterne vil ligge om formiddagen 4 dage om ugen.
Ved spirerne er der nu 13 børn i alderen 3 - 4 år, 5 drenge og 8 piger. To voksne: Anders og Jette.
Mål:






At børnene får kendskab til forskellige eventyr.
At børnene øver sig i at lytte til en fortælling/en historie.
At børnene øver og optræder med 2 sange til bedsteforældredagen.
At børnene er deltagende og kommer med ideer.
At børnene i små grupper tør fortæller historier for hinanden.

Tiltag:
 Vi fortæller eventyr på flere måder:
”Peter og Ulven” med små figurer.
”Guldlok og de 3 bjørne” ud fra en billedbog/stor pixibog.
Fra vores kæmpe eventyrbog m. bl.a. Snehvide, Askepot og Tornerose.
(Høre historie, lytte til andre – Ord klog)
 Børnene i små grupper fortæller historier for hinanden ud fra små billedserier.
(Fortælle for andre – Ord klog)
 Børnene øver/lærer sangene ”Vaske hænder” og ”Gravkoen graver” med fagter til.
(synge og lytte til musik, huske melodier – Musik klog)
 Børnene optræder for bedsteforældrene og Koglerne med de 2 sange.
(Optræde for andre og have fagter med - Krops klog)
 Børnene ser Koglernes skuespil på bedsteforældredagen.
(Lytte til andre – Ord klog, Se et teater stykke – Kulturelle udtryksformer/værdier)
”Gravko-sangen”

”Vaskehænder sangen”

Tegn:










At børnene er interesserede og deltagende i vores aktiviteter.
At børnene har mod på at fortælle historier og synge for de andre.
At børnene er interesserede, lyttende og opmærksomme, når der fortælles eventyr.
At børnene synger med på de nye sange.
At børnene kommer med ideer til ting ”Gravkoen” skal grave op.
At børnene selv spontant synger sangene.
At vi har nogle glade børn.
At børnene fortæller deres forældre om, hvad vi har lavet.
At børnene leger med sproget.

Modig, det er man, når man kun er 3 - 4 år og tør synge for en garderobe fyldt af bedsteforældre.
Evaluering:
April 2015.
Det var nogle gode uger. Vi kunne fra start af både se og mærke på børnene, at de var meget
engagerede. Der var fuldkommen ro og opmærksomheden rettet ind, når der blev fortalt historie
og de ville have mere. De sang med og lavede fagter til sangene og kom med deres ideer.
De gik alle meget op i, at de skulle optræde for bedsteforældrene. Flere af børnene sang spontant
vores vaskehænder sang, når de stod og vaskede hænder.
Nogle af børnene var med i en lille gruppe, hvor de fortalte historie for hinanden. Det var de også
interesserede i. De fleste turde godt.
Det hele blev afsluttet med en yderst vellykket Bedsteforældredag. Der blev kigget på, da Koglerne
skulle vise deres teaterstykke. En stor dag og børnene var stolte bagefter.
(Se også vores Hjemmeside for flere billeder)

