SMITTE- model på 1-1-2 dagen af Hanne
Påbegyndt d. 15.5.16

Sammenhæng:
Hos skolekoglerne, som er de 5-6 årige, er vi 6 piger og 1 dreng. Der er tilknyttet 1 voksen:
Hanne, som er pædagog, og vi tager hvert år, til Viborg, og deltager i arrangementet i Nordisk
park, sammen med de andre institutioner i Viborg kommune. Vi har samtidig arbejdet med
emnet Brand, som vi også arbejder med hvert år.

Mål:
At børnene får viden, omkring brand/brandfare
At børnene bliver induceret i evakuering i børnehaven.
At børnene møder forskellige redningskørertøjer.
At børnene prøver øvelser, med brandslange
At børnene lærer om førstehjælp.
Tiltag:
 Børnene ser ambulancer og ”tilskadekomne”
 Børnene ser brandbiler, der slukker brand.

 Børnene møder politibiler og lærer om 1-1-2
 Børnene prøver de forskellige ting f.eks. sidde i politibil – lægge i en ambulance
– slukke en ”brand” sidde på en politi motorcykel

Tegn:






At vi ser nogle nysgerrige og glade børn.
At alle børn ivrigt deltager i alle udfordringer.
At alle børn er interesserede og spørger ind til de forskellige ting.
At børnene fortæller andre, voksne og børn om deres oplevelser.
At børnene møde en politihund, og ser/hører om hvad den kan.

Jakob slukker brand

Lea og krista i ambulance

Lea og Silje på motorcykel

Brandbilen bliver efterset.

Børnene møder en politihund, og må godt klappe den.

Evaluering: 3.6.16
Det har igen, været en kæmpe oplevelse, at være i Nordisk park i Viborg, til 1-1-2 dagen. Alle vores 7 børn, viste stor
interesse, og alle ville gerne prøve de forskellige ting. Sofus var god til at fortælle om, hvor vigtigt det er at man bruger
1-1-2- rigtigt, og kan fortælle hvad der er sket – hvor det er sket – hvem du er. Det er rigtig godt, at vi samtidig har
emnet om brand i samme periode, hvor børnene også arbejder med brand – og om hvordan de skal agere, hvis det
f.eks. opstår i børnehaven – hvor de skal løbe hen – hvor vores forskellige brandmateriale er. Det skal vi bestemt også
næste år.

