Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo
Kværnerdalen barnehageenhet

Tema 9: Kreativ ute!
Navn, stilling og team på personen(e) som skal ha verkstedet
Charlotte Lauritsen Pedagogiskleder

Kort presentasjon av verkstedet (maks et avsnitt)
Enkle aktiviteter for barn å voksne på ute lekeplass. eks: flaske rakett, sugerør rekett,
balong raketten papir helekopter, Dette er noen enkle og kreative aktiviteter som kan
berike barn og voksne på uteleke plassen i barnehagen, aktivitetene passer best med
barn fra 3 til 6 år. Dette bidrar til at benkeslitere kommer seg opp og deltar i morsome
konkuranser.

3 målsettinger for verkstedet
1. Få
å frem de lekende voksne ispirere. Må
åle er at voksne skal læ
ære seg å
lage enkle aktiviteter som de sel synest er morsom for å smitte
humø
øre over på
å barna å få
å læ
ærerike og gode opplevelser sammen i
hverdagen.
Skriv en kort punktliste over faglig inputt du har tenkt å gå igjennom
•

Forklar hvilken arbeidsformidling du har tenkt å bruke, gi også
gjerne skisser til case eller oppgaver.
Jeg vil lære frameg det jeg kan om å være impulsiv og kreativ, Vise hvor enkelt det er
å skape konkuranse lyst å engasjemang hos både barn og voksne. Om det blir nokk
voksne kan man dele inn i lag, alle vil få en istruksjon av hvordan man lager til
aktiviteten, etter på skal lagene lage sel og gjennomføre aktiviteten i en konkuranse.

Er det spesielle behov for gjennomføringen
Nei ikke uten noe enkelt matrielle utstyr . to pakker sugerør fem tomme ketsjup flasker.
noen A4 ark. 5 små isopor kuler. en pakke balonger og en rull hyssing.
Minimum antall deltagere: 3 Maks antall deltagere: 9
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