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Ssh! Vi har en plan

MÅL
Vi skal læse årets bog og ud fra den udføre vedkommende og interessante aktiviteter til bl.a. at udvide
børnenes sprogforståelse

TEGN
Vi ønsker at børnene får forståelsen af en læseoplevelse som noget positivt.
Vi håber at vi kan udfolde bogens forskellige vinkler på en måde så at det bliver vedkommende for
børnene.
Vi iværksætter aktiviteter som børnene kan relatere bogen til.
Vi vil læse “Ssh vi har en plan” for alle børnene på stuen, på forskellige tidspunkter af dagen
Med bogen vil vi kigge på billederne i bogen og ud fra hvad flertallet af børnene lægger mest mærke til vil vi
udtænke en pæd. plan for aktiviteterne.

TILTAG
Den pædagogiske plan skulle være at male noget fra bogen som kunne være noget fælles men som
samtidig var personlig. Male-aktiviteten skulle kunne sidestilles med bogens tema. En plan - blåt - en fugl en oplevelse af fællesskab

EVALUERING
I læseprocessen hvor vi introducerede årets bog for børnegruppen fælles og for de enkelte børn var flere
børn optagede af at der i den meget blå bog - optrådte en rød fugl. Flertallet af børn pegede på fuglen
måske fordi den med sin farve påkaldte sig opmærksomhed i den meget blå bog.
Børnegruppens sammensætning aldersmæssigt gjorde det ikke muligt at gøre forståelsen for budskabet i
historien til det interessante. Men det visuelle i bogen med de mange blå farver og den røde fugl var det
som påkaldte sig børnenes interesse. Derfor blev maleaktiviteten iværksat. Alle børn malede på deres eget
lærred en “blå symfoni” og i den blev der mulighed for at tilføje lidt uventet rødt samtidig med at de voksne
havde fundet røde fjer frem til også at klistre på lærredet. De mange malede kunstværker blev hængt op til
et samlet hele. Hvert barn kunne genkende sit eget malede billede, samtidig med at de kunne se at det
hang sammen med de andre billeder og derfor blev til et fælles billede.
En anden aktivitet var at prøve at sætte fokus på fuglen og de mange farvede fugle som optræder i
slutningen af bogen. Det blev gjort ved hjælp af 500g fjer i mange farver. Der blev pustet til fjerene og i en

maskine kunne fjerene puttes i af børnene, hvorefter en trykkede på knappen og de blev pustet ud i
rummet til stor fornøjelse og mange hvin fra børnene. Alle fjerene blev samlet til et fælles fjerbillede ved
hjælp af lim og en enkelt stor hat blev det også til. Billedet og hatten blev hængt op ved siden af de blå
malede kunstværker.
Det var en sjov proces at lade børnene give os voksne, fokuspunktet som omdrejningspunktet for de
kommende aktiviteter. Det er noget som vi vil afprøve i kommende sammenhænge.
Børnene har fået deres kunstværker med hjem, når de er holdt op i vuggestuen for at begive sig videre ud i
verden – bl.a. i børnehave.

