Edderkoppernes
Evaluering af teaterturen

Okker gokker

Vores temauge om Okker Gokker var fælles for hele børnehaven, så hele huset summede af rim og
remser, og billeder og tegninger, som illustrerede versene. Hvis børn fra Edderkoppestuen legede
eller spiste morgenmad på en af de andre stuer, så de også billeder fra versene, så de havde
mulighed for at opleve en sammenhæng med andre børn i hele huset.
Vi har gennem ugen læst mange rim og remser, både de gamle fra Okker Gokker (samlet af Jens
Sigsgaard) og moderne, som f.eks. ”Min mormors gebis” af Jacob Martin Strid og vers fra ”Krible
Krable rim for de små” af Lotte Salling, og vi talte om betydningen af nogle af de gamle ord, f.eks.
”postkasse” og ”sprøjterne”. Vi har leget med at finde ord, der rimer f.eks. hop og stop, kat og
hat, og prøvet at lære nogle vers udenad. Nogle rimede også videre hjemme, f.eks. kom et barn og
sagde: ”Du er så sød som et lille wienerbrød”.
Vi valgte to af de gamle rim, ”Jørgen Jørgen jyde” og ”Oppe i gardinerne”, som vi gik mere i
dybden med. Børnene kunne undre sig over versene og vi talte om, hvad man faktisk siger og
lavede billeder, som vi satte op ved siden af verset, så man visuelt kunne opleve, at der er en
betydning i ordene, også selv om det lyder som noget fjolleri. Og hvad er for eksempel en jyde? Vi
tog f.eks. billeder, hvor børnene prøvede at sidde i en gryde, og vi klippede billeder ud af blade af
mennesker, som skulle illustrere ”Jørgen Jyde” og ”Mod ”. Vi smagte på, lugtede til og rørte ved
appelsiner og citroner – flere lavede ret sjove ansigtsudtryk, når de smagte på citronen, og vi
klippede og klistrede et billede af appelsinerne i gardinerne og øvede verset.
Hele børnehaven afsluttede temaugen med en teatertur til Det lille teater, hvor de spillede Okker
Gokker.

