Fælles sprogprojekt

Samarbejdet i institutionerne i Malling dagtilbud er i stadig
udvikling med store og små fælles arrangementer, for
forældre, personale og for dem, som det hele først og
fremmest drejer sig om, nemlig børnene. Sådanne
projekter er med til at øge fællesskabsfølelsen i
dagtilbuddet.
Vi har tidligere haft et fællesprojekt i samarbejde med kunstneren Ole Grøn. Projektet dengang
oplevede vi som en succes. Denne gang vil vi føre samarbejdet endnu videre i projektet: ”Børns
fortællinger -dagligliv før og nu”. Vi har desuden valgt at invitere Stenhøjgård med i projektet, da
de også er en del af vores fælles institutionsliv i Malling.
Projektet kommer til at forløbe fra uge 8, mandag den 20. februar og frem til og med uge 15, fredag
den 13. april med undtagelse af uge 14, hvor det er påske.
Projektbeskrivelse
Vi har indledt et samarbejde med Den Gamle By, som vi skal besøge som inspiration til emnet.
Efterfølgende vil institutionerne skiftes til i en uge at være vært for de andre institutioner med et
arbejdende værksted omkring emnet. Børnene vil komme på besøg i grupper og møde børn fra de
andre institutioner.
Sideløbende vil der i hver institution være fokus på den gode fortælling med historier fortalt af både
børn og voksne.
I den forbindelse kunne det være dejligt, hvis en bedsteforælder eller nogle ældre mennesker, som I
kender ville komme i institutionen og fortælle om deres barndom for en gruppe børn. Dette kan I lave
nærmere aftale om med personalet i jeres institution. Hvis I har billeder, legetøj, eller andre ting fra
gamle dage, som vi må låne, modtager vi gerne.
Det er planen, at alle børn enten via en fortælling, tegning eller et foto skal præsenteres i en bog, som
vi får trykt.
Projektets pædagogiske formål
I disse år er der meget fokus på børns sproglige udvikling og sprogets betydning for evnen til læring.
Vi vil på denne baggrund gerne skabe en fortællekultur i Malling Dagtilbud både blandt børn og
personale. Vi vil gerne opnå, at børnene udvider deres ordforråd og udvikler deres evner til at sætte
ord på tanker og formulere sig uafhængigt af den konkrete situation.
Desuden er det et mål for os at øge kendskabet til hinanden børnene imellem og dermed
fællesskabsfølelsen i Malling Dagtilbud også med henblik på børnenes videre færd i skolen.
Projektforløb
Projektforløbet kommer til at se ud som følger:
Uge 8: børnehavebørnene tager på skift på tur til Den Gamle By. Børn fra to institutioner tager af sted
sammen ad gangen.
Vi har indgået aftale med Malling Turistbusser om kørsel.
De ældste vuggestuebørnene tager på tur til Gartnerimuseet ved Beder Gartnerskole i Beder.
Der vil komme opslag op i hver enkelt institution om, hvornår jeres barn skal af sted
Uge 9: Stenhøjgård: madlavning
Uge 10: Ajstrupvej: legetøj
Uge 11: Tværgade: fælleslege
Uge 12: Eghovedvej: boformer
Uge 13: Østerskov: påklædning
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Uge 14: Påskepause
Uge 15: Indsamling af fortællinger, tegninger og fotografier til det færdige produkt.
Afslutning af projektet
Fredag den 13. april holder vi en afslutningsfest for alle børnene.
Der vil blive en udgivelsesreception, når vores bog er færdig men i skrivende stund ved vi ikke,
hvornår det bliver.
For at holde udgifterne så lave som muligt, vil det nok blive aktuelt, at I, hvis I gerne vil have bogen,
vil blive bedt om at betale et mindre beløb. Erfaringer viser os, at en sådan dokumentation fra ens
barndom er en stor gave, også senere i livet.
I vil naturligvis modtage en invitation til dette, når det bliver aktuelt.
Vi glæder os til at komme i gang med at give jeres børn læringsrige udfordringer og gode oplevelser.
Mange hilsner
Personale og ledelse i Malling Dagtilbud.

