KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER.
MÅL:
Børn skal møde voksne, der aktivt formidler kultur, og som støtter dem i at eksperimentere
med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan
bruges både i forbindelse med oplevelser og med skabende kulturel aktivitet.
Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud,
herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger.
Vi vil være voksne kulturformidlere, der giver børn alsidig inspiration.
Vi vil tage udgangspunkt i det enkelte barns ønsker ved aktiviteter og give dem tid, som de selv kan
disponere over.
Vi vil give ro til fordybelse, og give plads til vilde og støjende lege.
Vi vil give børnene oplevelser og inspirerende aktiviteter i hverdagen på Gården.
Vi vil bryde daglige rutiner og arrangere og deltage i kulturelle tilbud.
Vi vil sørge for at der er forskellige materialer og redskaber til rådighed på værkstederne.
Det konkrete / målbare:
VI VIL VÆRE VOKSNE KULTURFORMIDLERE VED AT FASTHOLDE GÅRDENS
TRADITIONER – F. EKS.:
- fødselsdage
- sommerfest
- koloni
- besøge Marys have
- fastelavn
- påske
- juleforberedelser
- juleafslutning i kirken
VI VIL VÆRE VOKSNE KULTURFORMIDLERE VED AT VI :
- lærer barnet rim og remser
- lege sanglege – nye som gamle
- fortælle om gamle dage / egen barndom.

VI VIL DELTAGE I KULTURELLE ARRANGEMENTER, F.EKS.:
- teater
- kunstudstillinger
- museumsbesøg
- biblioteksbesøg
- musikarrangementer.
VI VIL SELV SKABE KULTUREL AKTIVITET VED AT VI :
- opfører teater
- laver cirkus forestillinger
- bruger sang og musik i hverdagen
- maler billeder
- arbejder i træ
- arbejder i ler
- spiller spil
- have klæd-ud-tøj
- læser højt og fortæller historier
VI GIVER BØRNENE INDBLIK I GÅRDENS KULTUR VED AT VI :
- taler pænt til hinanden
- har omsorg for hinanden
- lærer børnene at hjælpe hinanden
- lærer de store børn at tage hensyn til de mindre børn
- lærer børnene at respektere hinanden
- giver børnene tid til fordybelse
- giver plads til forskelligheder
- lærer børnene at være gode mod dyr og natur.

VI VIL GIVE BØRNENE MULIGHED FOR AT MØDE OG AFPRØVE FORSKELLIGE
KULTURELLE UDTRYKSFORMER VED AT VI VIL:
- have fri adgang til træværkstedet
- have et bredt materialeudvalg, bl.a.
papir, farver, maling, stof, garn, ler, trylledej
- prioritere børns leg / optræden på scenen højt
- give tid og plads til lege f.eks. i
dukkekrogen, salen, bilkrogen.

Hvad skal der ske i forhold til børn med særlige behov ?
VI VIL:

- lave en handleplan hvor vi tager udgangspunkt i barnets udvikling, så vi fremmer
de stærke sider og styrker de svage sider.
- arbejde med barnet i små grupper
- finde rum til fordybelse
- være begejstrede voksne
- rose barnet
- give barnet tryghed
- give barnet plads til at eksperimentere.

