SMITTE- MODEL på emnet eventyr, lavet af Hanne
Lavet d. 26.4.15

Sammenhæng:
Emnet eventyr, har taget udgangspunkt i børnenes fantasi, og i evnen til at adskille fantasi
og virkelighed. Vi har taget udgangspunkt i de primære læreplanstemaer – og i Howard
Gardners : de mange intelligenser / er du Krops – klog.
Vi arbejder med det til samling, og aktiviteterne, foregår om formiddagen 4 dage om ugen.
Mange af aktiviteterne foregår udenfor. Vi er hos koglerne 16 børn, fordelt på 5 drenge og
13 piger, og 2 voksne, Thomas og Hanne.
Mål:
-At børnene får viden, om forskellige eventyr.
-At børnene får lyst til at høre eventyr.
-At børnene oplever glæden ved at høre eventyr.
-At bliver gode til at lytte – fortælle- huske
-At børnene lærer at udtrykke sig med kroppen
-At børnene bliver modige/tror på sig selv.
-At skolekoglerne lærer legeskrivning

Tiltag:
At børnene får læst forskellige eventyr – Hans og Grete – Prinsessen på ærten – Klodshans
og skolekoglerne tegner og skriver om historien.
At børnene selv digter et eventyr. Et barn starter med at fortælle, og så fortsætter den
næste
At børnene vælger en figur de vil være i vores eventyr (klodshans)
At børnene lærer at huske replikker.( En voksen læser, og børnene har små replikker i
historien)
At børnene er med til at lave kulisser og rekvisitter. (der males et slot og en gård og vi laver
kakkelovn af papkasse og rør, som vi maler sorte.
At børnene lærer sange, som vi skal bruge i vores eventyr – (klodshans sangen –
prinsessesangen)

Vi skriver om prinsessen på ærten og tegner om det.

Så males der kulisser.

Vi venter på at komme på scenen og det er spændende.

5 piger synger alene for prinsessen

Kolds Hans og hans brødre.

Tegn:
At børnene viser glæde, ved at optræde
At børnene kan huske hvad de skal sige
At børnene ”læser” eventyr for hinanden
At børnene leger forskellige prinsesselege.
At børnene selv, legeskriver små historier.

Vi elsker at synge og klæde ud.

Vi kigger på mens de andre synger.

Vi kan lige nå at så ærter, mens
Bedstefar alligevel var her.

Dejligt at bedsteforældrene
Kunne kommer, så får vi kage.

Evaluering: den 20.4.15
Det har været nogle spændende uger, hvor børnene har været meget engagerede, og vi
kan både se, og høre hvor meget de har været optaget af det. De har skulle øve replikker
– male kulisser og lave andre ting, som skulle med i stykket. Børnene har været ivrige
efter at skrive og tegne om Klods Hans, og det er ikke sidste gang vi våger os ud i teater
og drama igen. Det er fint at vi læser lidt, og børnene kommer med små indslag.

