Sommerfuglene og Sneglenes
temaperiode: Værdien af fri leg
Fokuspunkt: "Værdien af fri leg"
Sammenhæng
Vi vil beskæftige os med remsen "Båd" af Lotte Salling (Snakkepakker side 162-165). Vi vil
beskæftige os med remsen samt lave aktiviteter, som er relateret til temaet "vand" i juli måned
2017.
Vi er optaget af at udvikle børns sprog, deres nysgerrighed på elementet "vand" og vi ønsker at
lege/eksperimentere i mindre grupper for at sikre den positive voksenkontakt samt styrke
relationerne børnene imellem.
Vi vil være på tværs af alder og færdigheder, fordi vi alle kan lære og gavne af hinandens
ressourcer, kompetencer og færdigheder.
Remsen "Båd", giver mulighed for at anvende sproget med hele kroppen. Aktiviteterne vil have
fokus på dialog og sprog udvikling idet de vil åbne op for børnenes sansning og følelser koblet
sammen med sproget.
Hvorfor "Båd"/vand?
Vi har valgt dette tema fordi vores børn er optaget af vand, hvilket er et genkendeligt element for
dem. Derudover har de fleste børn stiftet bekendtskab med en "båd", og for de som eventuelt ikke
har, ønsker vi at give dem erfaringer med både da vi lever i et land omgivet af vand.
I remsen/temaet vil vi have fokus på:









Rimeord
Synge sangene " Ro, ro, ro din båd", "fra England til Skotland" samt "Stå på din båd" (Lotte
Salling)
Fagter og grimasser
Kreative aktiviteter og æstetisk læreproces (lave en båd bl.a.)
Historiefortælling
Elementet "vand" og dets mobilitet
Fri leg
Forældresamarbejde (forældre kan finde remsen og sangene på KBHbarn).

Mål




Styrke børns sprog, ordforråd og kommunikative færdigheder
Alle skal føle sig som en væsentlig del af fællesskabet
Styrket fin– og grovmotorik





Skabe sammenhæng mellem børnehave og hjem
Sanseintegration
Børnenes fantasi og æstetisk læreproces vil opstå spontant

Tiltag
Vi vil gerne skabe plads til det enkelte barn og dets ressourcer og kompetencer. Vi vil være i
mindre grupper, hvor vi har mulighed for at skabe ro til fordybelse og ydermere vil den voksnes
kontakt til det enkelte barn være positiv.
Vi vil være nærværende og følge barnets/gruppens initiativer i den frie leg med vand og både.
Vi vil præsentere forløbet for forældre og børn og bruge KbhBarn som dokumentationskilde.
Vi vil have en undersøgende og eksperimenterende tilgang i vores lege med vand og både. Vi vil
blandt andet præsentere følgende aktiviteter i juli måned:













Bygge en båd
Kanalrundfart
Køre til en havn
Vandbane
Lave sodavandsis
Fryse vand, (pap tallerken med fjer)
Fri leg omkring vand
Strandtur
Synge/rime
Historiefortælling (nedskrevet)
Eksperimenter med vand (dybde, mængde, tyngde osv.)
Besøge legepladser med vand temaer (bl.a. Lindevangsparken).

Fokusord:












Vand - vådt/tørt
Gennemsigtigt/grumset
Flyde/synke
Sejle
Kaj
Havn
Ro/padle
Ror
Vippe
Spjættende
Bølgesprøjt

* Alle børn bliver præsenteret for aktiviteter med temaet hjemme i børnehaven samt på tur.
Personalet vurderer hvilke børn der deltager i de forskellige aktiviteter.

Tegn








Alle børn deltager i de forskellige aktiviteter/lege.
At de tager rim/fagter til sig (genkender dem).
Egne initiativer til at sige/synge remsen/sangen (fjollerim)
At børnene udvider deres ordforråd/sprog forståelse (navneord, tillægsord, udsagnsord).
Og de tilegner sig fokusordene i deres ordforråd
At børnene aflæser hinanden og hjælper hinanden i aktiviteterne
At børnene eksperimenterer med vand på egen hånd (værdien af den frie leg)
At forældrene læser dagbøger, remsen og synger sangen samt eksperimenterer/taler om
vand

Evaluering
Evaluering af temauge vand/båd:
Da det var en regnfuld sommer, var temaet vand/båd optimal. Vi fik brugt vores omgivelser
relevant da det gav inspiration til at videreudvikle de lege vi satte i gang.
Vi brugte blandt andet vores fordybning på legepladsen som vandbane, og vi gravede dybe huller
som blev fyldt af regnvand.
Alle børn kunne være med til alle aktiviteter, hvilket gjorde at børn som kom retur fra ferie, også
havde mulighed for at deltage i de forskellige aktiviteter på lige fod med de andre børn.
Vi besøgte relevante legepladser, hvor vandaktiviteter kunne afprøves, her blandt andet
Lindevangsparken og vandlegepladsen på Østerbro. Her kunne børnene få lov til at bade og
eksperimentere med vand, specielt på Lindevangsparkens legeplads, hvor der er bygget
vandbaner.
Børnene fik sammen med de voksne bygget fine små både ud af forskellige materialer. De byggede
ud fra fri fantasi og fik hjælp til at arbejde med limpistoler mv. hvis dette var nødvendigt. Vi
eksperimenterede med materialer og vand, hvilket var en sjov oplevelse for børnene. Her kunne
de følge resultatet ude på legepladsen (paptallerken og fjer).
Alle voksne skal være opmærksomme på at få ryddet op efter endt aktiviteter og få lagt diverse
materialer på plads.
Vi synes, at det fungerer godt med et vers, sange og nøgleord. Børnene er glade for gentagelser
med ord og sange. Og bliver fortrolige med nye ord og vil gerne afprøve dem efterfølgende
(forskellige betegnelser for båd).
Vi synes, det fungerede rigtig godt at vi havde et gennemgående tema hele sommeren (4 uger).
Det var sjovt og motiverende for både børn og voksne.

