buster
i børnebiffen 2017

Kiwi & Strit
Inspirations- og arbejdsmateriale
til arbejdet med film i børnehaver og institutioner

Kiwi & Strit, BUSTER 2017

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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KIWI & STRIT
Dette inspirationsmateriale er et forslag til pædagogiske lege og aktiviteter i børnehaven. Aktiviteterne tager udgangspunkt i filmpakken “Kiwi & Strit”. Filmpakken er udformet på baggrund
af områder i de pædagogiske læreplaner og har venskab som overordnet tema.
Dette inspirationsmateriale tager udgangspunkt følgende punkter i de pædagogiske læreplaner:
•

Barnets alsidige personlige udvikling

•

Sociale kompetencer

•

Sprog

•

Kulturelle udtryksformer og værdier

1: VENSKAB OG KONFLIKTER
Tag en snak om venskab sammen med børnene, med udgangspunkt i filmene.
I kan f.eks. bruge følgende spørgsmål:
•

Er Kiwi & Strit gode venner?

•

Hvorfor bliver Kiwi & Strit nogle gange uvenner?

•

Hvad føler Kiwi, når Strit er lidt for vild?

•

Hvad er en god ven?

•

Kan det være svært at enes om, hvilke lege I skal lege?
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2: LAV POMPON-MONSTRE
Lav jeres egen pjuskede pompon-monstre i vaskeægte Kiwi & Strit stil.
Det skal I bruge:
•
•
•
•
•

Garn (ca. 13-15 meter pr. pompon)
Pap klippet i to cirkler (ca. 6-10 cm i diameter)
En saks
Lim
Øjne: det kan f.eks. være “googly eyes”, perler eller knapper.

Med garn i forskellige farver, pap, en saks, en limpistol og et par øjne er pompon-monstre nemme
og sjove at lave. Giv dyrene et pjusket navn, f.eks. Tot, Pjuske, Fnug, Kiwi eller Strit. De kan laves
til en nøglering, hænges på tasken eller bruges som et legetøjsdyr - det kan være en god idé at
beholde tråden, der samler pompon’en, hvis den skal hænges op eller laves til nøglering. Pompon-monstrene kan også være en god indgangsvinkel til at tale om venskab med børnene.
Eksempelvis gennem det spil, som næste aktivitet skitserer.

vidunderligeårstider.dk

3: MONSTER VENSKABSSPILLET
Spil venskabsspil med hjemmelavede pompon-monstre.
Lav først pompon’er. Efterfølgende hænges de på væggen eller lægges på et bord og bruges til
at spille et venskabsspil. Find inspiration til andre monstre og uddybede spilleregler i referencelisten på næste side.
Spillet er en udgave af “Jeg ser...”, hvor I for eksempel siger, “Jeg ser et monster med blå pels”.
Børnene skal herefter finde det pågældende monster og sætte ord på, hvilke egenskaber en ven
kan have og som netop dette monster har.
Eksempelvis kan det være hjælpsomt, sødt, sjovt og så videre.
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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:

Se dette link for udvidet pompon-guide samt inspiration til søde pompon-fugle:
http://xn--vidunderligerstider-cxb.dk/?p=838

Find mere inspiration til monster-venskabsspillet her:
http://www.theottoolbox.com/2015/10/leonardo-terrible-monster-game-craft.html

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