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Ssh! Vi har en plan

Sammenhæng
Hvert år vælger vi i Vuggestuen kongehuset og Labyrinten en bog som bliver Årets bog. Dvs. sige at
vi planlægger temaperioder og aktiviteter ud fra emner og ideer, vi får af bogens indhold. Det gør
vi for at skabe sammenhæng, fællesskabsfølelse og genkendelighed ved, at vi arbejder ud fra
samme bog og vi lader os inspirere af hinanden og børnene. I år har vi valgt “Ssh vi har en plan” af
Chris Haughton.

Mål
Skabe læring og udvikling gennem kreativitet, bevægelse og sproget(dialogisk læsning). Fælles
fokus børnene imellem for at skabe fællesskab og sammenhæng. Udvide børnenes ordforråd og
sprogforståelse.

Tiltag
Dialogisk læsning af bogen. Vi vil lave fugle som dem i bogen og pynte dem med fjer, lave
sommerfuglenet, tage på ture, hvor vi kigger efter egern og fugle og prøver at “fange” dem. Lege
klar, parat start på legepladsen sammen med børn fra de andre stuer. Have ugens ord fra bogen
hængende et sted på stuen. Dramatisere bogen, liste, padle, løbe.

Tegn
Lytte efter nye ord og lyde.
At de udviser forståelse for de nye ords betydning fx liste, padle osv.
At de ud fra bogen finder på fælles referencerammer på tværs i huset.

Evaluering
Børnene får hurtigt styr på ugens ord fra bogen og de kan bogen udenad. Et barn siger, efter at vi
har haft ordet start hængende et par dage, “se der er to t’er i start. Da vi havde haft ord
hængende i nogle uger, brugte vi dem som skabeloner til to malerier sammen med nogle
talskabeloner. De to malerier kom også op at hænge og gav anledning til gode snakke på stuen. En
dag på legepladsen havde Juvelstuen tegnet et start– og målfelt med kridt og så legede vi alle en
klar, to parat, tre start og løb alt hvad vi kunne. Børnene genkendte at det var med i bogen og de
havde en fest ud af at løbe og sige ordene. Derudover havde de en hyggelig fælles oplevelse med
nabostuen. Vi opfordrede børnene til at hjælpe hinanden med at komme i mål og heppe på
hinanden. Efter et par gange blev de også rigtig gode til at vente til alle var i mål. Vi lavede net på
stuen ligesom dem i bogen. Først tog vi på tur, hvor vi kiggede efter pinde, der kunne fungere godt
som fiskestænger og så satte vi net på. De store børn var gode til at finde de helt rette pinde. Da vi
havde lavet vores fiskestænger klippede vi papfugle ud og børnene tegnede på dem i farverne fra
bogen. Børnene fik selv lov at ligge fuglene i nettene og de blev hængt op på stuen, så vi kunne
tale om dem i sammenhæng med bogen.

