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Introduktion
Film er et rigtig godt medie at arbejde med i børnehaven, og kortfilmpakkerne i dette års festivalprogram for institutioner, BUSTER i Børnebiffen, knytter sig tæt til udvalgte temaer fra de
pædagogiske læreplaner.
Vi har derfor lavet en serie af inspirations- og arbejdsmaterialer, der kan inspirere, og gøre det lidt
lettere for jer at bruge filmoplevelsen aktivt i institutionen – både før og/eller efter biografbesøget. Det er nemlig vores ambition at tilbyde film til oplevelse, læring og dialog – også til de mindste.
Film er rigtige gode at arbejde med i børnehaven, fordi film kan:
•
•
•

være indgang til svære emner
styrke det nonverbale sprog
være en magisk oplevelse, der kan bruges som afsæt til samtaler med børnene

Børn påvirkes fysisk og følelsesmæssigt af filmoplevelser, hvilket skaber et godt grundlag for
at tale med børnene om deres oplevelser efter filmen. Det efterfølgende arbejde med filmene i
institutionen kan i høj grad også være med til at kvalificere børnenes medieforståelse, i en verden
hvor film ofte udgør en stor del af deres hverdag.
Årets program præsenterer filmpakker med tre temaer: venskab, vejrfænomener og dyr.
Hver pakke skaber et fantastisk grundlag for at starte samtaler og aktiviteter med børnene, der
målretter sig læreplanernes temaer. Alle materialerne egner sig til de 3-6 årige. På de følgende
sider har vi samlet idéer og forslag til hvordan I kan arbejde med lige præcis denne filmpakke i
jeres institution.
Vi ønsker jer god fornøjelse i både biografen og i den efterfølgende leg og dialog om filmene.
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BØRNEBIFFEN I AL SLAGS VEJR

Dette inspirationsmateriale er et forslag til pædagogiske lege og aktiviteter i børnehaven, som
alle tager udgangspunkt i filmpakken ’Børnebiffen i al slags vejr’. Filmpakken der ligger til grund
for dette inspirationsmateriale er udformet på baggrund af områder i de pædagogiske læreplaner og har vejrfænomener som overordnet tema.
Dette inspirationsmateriale tager udgangspunkt følgende punkter i de pædagogiske læreplaner:
•
•
•
•

Sociale kompetencer
Krop og bevægelse
Natur og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

1: VEJR SOM TEMA
Inddrag filmene i forbindelse et vejrtema i børnehaven.
I kan f.eks. engagere børnene med følgende aktiviteter:
•

Bruge arbejdsarket i dette materiale med de fire træer, som børnene kan tegne og pynte
efter de fire årstider.

•

Tegne hvordan vejret er netop i dag og tale om, hvor regn kommer fra eller hvorfor bladene
skifter farve.

•

Indrette et temarum og lade børnene pynte rummet efter årstiden eller et bestemt vejrfænomen. I kan f.eks. pynte op efter efteråret, og tage på tur for at finde blade i flotte farver,
der kan bruges som dekoration. Se dekorationsidéer på billederne herunder.

pinterest.dk

pinterest.dk
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2: LAV REGNVEJRSSKIBE
Lav skibe, der kan sejle på vandpytter og i regnvejrets vandstrømme.
Det skal I bruge:
•
•
•

Korkpropper
Tandstikker eller træspyd
Karton

Med en tandstik eller et træspyd som mast, et sejl af karton i forskellige farver og en flækket korkprop som bund, kan børnene nemt lave små både. Søsæt dem f.eks. i en regnvejrs-strøm og se vis
båd, der sejler hurtigst!

samvirke.dk

3: VEJRHJULET
Lav et vejrhjul, hvor forskelligt slags vejr er repræsenteret.
Brug arbejdsarket med vejrhjulet i dette materiale, hvor børnene selv kan tegne forskellige vejrfænomener ind: fuld sol, sol og skyer, overskyet, regn, en regnbue, torden og lyn og sne. Hjulet
kan klippes ud, og viseren nederst på arket kan sættes fast i midten med en lukkeclips, så man
kan dreje den over på, hvordan vejret er netop nu.
Brug hjulet til at tale om, hvordan vejret er idag og om forskellige vejrfænomener.

buster
i børnebiffen 2017

4: VEJRMASSAGE
Vejrmassage er en sjov leg med sang, som ikke kræver andet end, at børnene sættes sammen
i par af to, der giver hinanden massage. Den ene ligger på maven, mens den anden sidder ved
siden af og masserer. Rollernes byttes om, når den første har fået massage.

Sang:
Blæsten kan man ikke få at se, det er der ikke noget at gøre ved, men når møllen rigtig drejer,
og de store træer svajer, så er det let at gætte, at det blæser.
Massagebevægelse:
Blide strygende bevægelser med håndfladerne over hele kroppen – som en blid sommervind.
Sang:
Det kan øse, det kan pøse, det kan regne ligeså meget, som det vil!
Massagebevægelse:
Små ’regnsvejrsprik’ med fingrene over hele kroppen.
Sang:
Det kan plaske, det kan sjaske, det kan regne, vi marcherer bare til. Husk blot den gamle sætning: Hold trit og retning. I al slags vejr. Det kan man sagtens klare, hvis man da bar’ har fedtelær’. Fedtelær’ fedtelær’, sure tæer! Det er godt i regnevejr!
Massagebevægelse:
Klappe på makkerens fødder med flad hånd.
Sang:
Tordenvejr – Drrroom, Drrroom, Drrroom! ....
Massagebevægelse:
Små rytmiske slag med håndryggen.
Sang:
Lyn - Zig-zag, Zig-zag!.....
Massagebevægelse:
Zig-zag bevægelser med fingrene.
Sang:
Blid sommervind – Shhiu, shhhiu!....
Massagebevægelse:
Blide strygende bevægelser med håndfladerne over hele kroppen – som en blid sommervind.
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Klip hjul og viser ud.
Sæt viseren fast midt i hjulet
med en lukkeclips, når
børnene har tegnet
vejrfænomenerne
på hjulet.
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Referencer og inspirationslinks
Materialet her er en samling af fantastiske idéer og aktiviteter, og I kan selv dykke længere ned i
det store internet og finde meget mere inspiration. Vi har bl.a. hentet inspirationen på de følgende sider:

Inspiration til ugler lavet af blade:
https://www.pinterest.dk/pin/384635624399191768/

Flotte uroer af blade:
https://www.pinterest.dk/pin/407294360042931303/

Find mere inspiration til regnvejrs-aktiviteter på Samvirkes hjemmeside her:
https://samvirke.dk/artikler/5-sjove-ting-du-kan-lave-med-bornene-i-regnvejr

Inspiration til flere sjove lege kan findes i Hylets inspirationshæfte ’Kom og leg’:
http://www.emu.dk/sites/default/files/hyletfinal_0.pdf

Dette materiale er samlet og arbejdsarkene produceret af BUSTER (2017)
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