LEGENDE LÆRING
SAMMENHÆNG FOR 4-9-ÅRIGE BØRN
Kære forældre
Her i kommunen er vi optaget af at give børn de bedst mulige
betingelser, når de skal begynde på et nyt kapitel og starte i
skole. Vi er derfor med i et projekt sammen med fem andre
kommuner, KL – Kommunernes Landsforening og LEGO Fonden. Projektet indebærer at pædagoger og lærere i Esbjerg,
Varde, Fredericia, Holbæk, Frederikssund og Furesø kommuner til at arbejde med legende læring de næste tre år.
Vi ved fra forskning, at børn naturligt lærer gennem leg. Med
projektet vil vi derfor gerne styrke børns muligheder for at
lege sig til læring. Håbet er, at den legende læring kan skabe
sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud og skole ved at
forbinde børnenes erfaringer med leg og sociale fællesskaber
fra børnehaven med den praksis de møder i skolen.
Formål:
Det overordnede formål med projektet er at skabe mere
sammenhæng for børnene mellem børnehave, SFO, hjem og
undervisning i indskolingen. Det vil vi gøre ved at udvikle og
afprøve forskellige legende tilgange og metoder. Vi ved, at når
barnet møder velkendte tilgange til læring, er det med til at
skabe tryghed og dermed større gå-på-mod for barnet i overgangen mellem dagtilbud og skolen.

Hvad kommer der til at ske for dit barn og dig som forældre:
Det er vigtigt for os at inddrage dig som forælder i projektet.
Vi vil nemlig undersøge, om leg i både børnehaven, skolen,
SFO og derhjemme kan give dit barn en oplevelse af mere
sammenhæng, når han eller hun skifter fra fx børnehaven til
0. klasse/SFO og til 1. klasse.
Vi skal også undersøge, om leg kan være med til at støtte dit
barns udvikling, læring og trivsel - ved at forældre, pædagoger
og lærere snakker om og anvender legende tilgange både derhjemme og i børnehaven og skolen.
Derfor inviterer vi et antal forældre til at deltage i samtaler
med projektets familieekspert Inge Schoug Larsen, hvor pædagoger og lærere også deltager. Formålet er at få din viden
som forælder i spil. Vi vil fx spørge til, hvordan du oplever
skiftet mellem fx børnehave og skolen, og hvilke behov og
ønsker du kunne have for samarbejdet og kommunikationen
mellem hjemmet og børnehaven og skolen.
Vi forventer, at børnehaver og skoler vil begynde at anvende
mere legende tilgange sammen med dit barn fra foråret 2021
og fremover.

Legeaftaler
Har I 15 minutter til en sjov legeaftale i familien? Her er nogle sjove aktiviteter, I kan lave sammen. Det
eneste, I skal bruge, er hinanden og ting, I allerede har derhjemme! Intet andet!
Hvor langt kan flyet komme?

Kugler på flugt!

I denne aktivitet skal vi være kreative og bygge papirfly, der
kan flyve så langt som muligt. Denne aktivitet er god til udvikling af sociale kompetencer og lære at løse problemer
gennem afprøvning af ideer.

Gør klar til at bygge nogle fantastiske kuglebaner. Denne aktivitet er god til træning af kreativitet og samarbejde.

Sådan udføres aktiviteten
1. Tag et stykke papir, og snak om/tænk over, hvordan
		 et godt papirfly ser ud, og hvorfor.
2. Byg nu et fantastisk papirfly – hver for sig eller sam		 men – og se det flyve! Fløj det så langt, som I håbe		 de? Prøv et andet design!
3. Hvorfor ikke gøre flyet endnu mere sejt ved at ud		 smykke det eller endda give det et navn!
4. Afslut med en konkurrence: Hvis fly flyver længst?
		 Hvem kan lave de bedste loops?
Stil dit barn nogle spørgsmål for at hjælpe med at tænke
over aktiviteten:
• Fløj det så langt, som du håbede? Hvorfor/hvorfor
		ikke?
• Hvorfor kan det overhovedet flyve?
• Hvordan kan du ændre designet for at få det til at
		 flyve endnu længere?
Var det for svært?
Hav færdiglavede papirfly klar, der kan justeres en smule og
udsmykkes.
Var det for let?
Kom noget bagage på papirflyet (en mønt, en legetøjspassager, en blyant) og se, hvilket fly der flyver længst. Kan flyet
ombygges, så det kan holde til mere bagage?

Sådan udføres aktiviteten
1. Tag noget pap (fx papruller fra toiletpapir), en saks og
		 tape eller elefantsnot. Og husk også noget, der kan
		 trille, fx en marmorkugle, en hoppebold eller bare et
		 lille stykke papir, der er rullet sammen til en kugle.
2. Prøv at klippe paprullerne over på langs og sætte
		 dem fast på en væg, en dør eller et vindue (så det
		 ligner et afløbsrør). Sæt flere rør fast på væggen
		 under hinaden, så kuglen triller og falder ned på det
		 næste længere nede.
3. Nu er tiden inde til at afprøve kuglebanen. Trillede
		 kuglen som forventet? Hvis ikke, s bliv ved med at
		 forbedre kuglebanen, indtil den er fantastisk!
For at hjælpe med at sætte gang i ideer til bygning og forbedring af kuglebanen kan du stille spørgsmål såsom:
• Hvordan kan vi få kuglen til at trille hurtigere – eller
		langsommere?
• Hvad sker der, hvis vi bruger en lettere eller tungere
		kugle?
Var det for svært?
Du kan klarkøre paprullerne på forhånd for at hjælpe børnene i gang, eller lade børnene udsmykke dem for at få en
virkelig sej kuglebane.
Var det for let?
Lav en kuglebane, der kører rundt om et hjørne! Eller design
banen, så det tager kuglen 15 eller 30 sekunder at trille fra
start til slut.
Kuglebanen kan også bygges, så den første kugle aktiverer
en anden kugle. Det er godt nok svært, men prøv det!

Hvad skal den næste aktivitet være?
Find flere aktiviteter fra LEGO Play Agents her:
R

