SMITTE-model på sociale kompetencer
Lavet af Anja – Anders – Thomas og Hanne
Påbegyndt den 4.3.18

Sammenhæng:
I marts og april, arbejder vi med emnet ”venskaber” hvor vi arbejder meget på tværs
af vores grupper. Hver dag vil vi arbejde om formiddagen fra kl.9.00 – 11.00. Vi er 30
børn – 2 pædagoger – 1 pæd. Assistent og en medhjælper. Vi arbejder ud fra
lærerplanstemaet ”sociale kompetencer” og inddrager også Howard Gardners ”de
mange intelligenser” - MENNESKE KLOG: Se bilag. der kommer omkring de værdier,
som vi arbejder med.
Mål:
•
•
•
•
•
•

At børnene får viden om hvordan man ”hjælper hinanden.
At børnene får gode oplevelser i små grupper.
At børnene oplever glæden ved samarbejde.
At børnene finder glæde ved nye venskaber.
At børnene bruger ord, ved f.eks. konfliktløsninger
At børnene bruger ordet stop, når de vil sige fra.

Tiltag:
• Vi snakker i gr. Om hvordan vi hjælper hinanden, (bruger trin for trin.) Ud fra
billeder snakker vi om, hvad billedet viser, og laver forskellige lege, f.eks.
bære ting sammen på et tæppe, uden ”tingen” falder af • Vi sætter børnene sammen 2 og 2 i legesituationer.
• Vi laver skuespil, til bedsteforældredag – koglerne synger skorstensfejeren gik
en tur, og 3 af børnene sang alene. Spirerne sang og vist 3 små aber sad på en
gren.

• Vi arbejder med ”venlige hænder” hvor børnene 2 og 2 tegner og klippe deres
hænder ud, og limer dem op på et stykke karton, hvorpå vi skriver de venlige
ord, som børnene kommer med. F.eks. hjælper hinanden – trøste – holde i
hånd – sige stop – skubbe på gyngen osv.
• Vi laver massage, på hinanden, og lytter til afslappende musik

Tegn.
•
•
•
•
•
•

At børnene bruger de ord, som vi har talt om
At børnene husker hinanden på at hjælpe.
At børnene fortæller andre, om hvad venlige hænder betyder
At børnene spørger efter hjælp, hvis de har brug for det.
At børnene tør stå frem, og fortælle for en stor forsamling.
At børnene hjælper hinanden, i tøjet.

Evalueret den: 26.04
Det har været et meget godt emne, som både børnene og vi, har brugt meget tid på,
og kan både se og høre, at børnene har lært, at hjælpe hinanden, og taler pænt. Vi
har ofte hørt forældrene sige, at børnene bruger, ”venlige hænder” hjemme også,
f.eks når de vil hjælpe til derhjemme, bruger de, de ord, som vi siger. Jeg vil gerne –
vil du være sød og – jeg kan se at. Det er et emne, som vi fremadrettet vil bruge i
hverdagen.

