Lyngtotternes fokus på Kulturelle udtryksformer og værdier
Aug. 17 – dec. 17
•

•

•

Sammenhæng: Lyngtottegruppen er en modtagergruppe, derfor varierer antallet af
børn. Nogle har været i gruppen længe og andre er lige kommet til. Vi er pt. 10 børn og 2
voksne, og børnene er i alderen 2,10 – 3,5 år.
MÅL: Temaet handler bl.a. om vores egen kultur og andres kultur, og om at udtrykke sig
kreativt. Kultur er et meget stort ord for vores aldersgruppe, vi vil derfor gøre det mere
håndterbart og enkelt. Danmark er et land omgivet af vand. Det er en del af vores kultur.
Derfor vil vores tema omhandle vand. Vi vil lave små skibe af korkpropper, og søsætte dem
i vores sø på en skovdag. Vi vil lege med og i vand. Vi vil lave en vandmand af pap og garn,
fordi den er med i vores historie om krokodillerne som elsker vand. Vi vil tænke fisk ind i
vores maddage i september, oktober og november.

TEGN: Vi vil gerne se genkendelses glæde. At de snakker om de ting, vi gør, og at de er med
til de ting vi laver i fællesskab. At de er nysgerrige, og spørger ind til det vi laver. At de tør
smage på vores maddage som omhandler fisk. At de vil lege med vand, blive våde, sige pyt
med det og lege videre.

•

TILTAG: Vi vil være forberedte og engagerede. Vi vil være kreative 1 til 1, så de alle får en
mulighed for at lave noget, hver på deres niveau. Vi vil vække deres nysgerrighed, og
gentage de samme emner, for genkendelsens glæde. Vi vil udfordre dem smagsmæssigt på
vores maddage. Holde et enkelt tema, som er overskueligt, så alle i gruppen kan være med.

•

EVALUERING: Det fungerede godt, at emnet var meget konkret og enkelt. Børnene kunne
huske det og de var meget nysgerrige. Ideen med at børn bliver draget af vand, holdet stik.
De fik leget med vand og blev våde fra yderst til inderst.

