Pædagogvejledning for Ishøj Kulturpakker for vuggestuer og dagplejere 2021-22

Den sultne larve Aldrigmæt

Som forberedelse til årets kulturpakkeworkshop for vuggestuer og dagplejere inviterer
børnebibliotekarerne til et forberedende kursus
Onsdag den 13. oktober klokken 9-11 på Kulturium Bibliotek

Kurset fungerer som optakt til den litteratur- og kulturoplevelse som I og børnene vil få til workshoppen i
oktober og november.
Kurset fokuserer på værdien af litteratur og højtlæsning i hverdagen i vuggestuerne og i dagplejen.
På kurset vil I:





Møde børnebibliotekarerne og Nicoline Roos, som står for at folde børnebogen Den sultne larve
Aldrigmæt ud for børnene ved hjælp af dialog og sanseoplevelser.
Få redskaber til, hvordan man kan tilgå oplæsning af børnebøger for de yngste med fokus på dialog
og inddragelse.
Blive præsenteret for bogen som workshoppen tager udgangspunkt i.

Praktisk info for workshoppen:
Tidspunkt: tirsdage og onsdage i oktober og november 9-9.45 eller 10-10.45
Målgruppe: vuggestuebørn fra 1 år
Indhold: Vuggestuebørn mellem 1 og knap 3 år inviteres til en kulturoplevelse på biblioteket med
udgangspunkt i billedbogen Den Sultne Larve Aldrigmæt af Eric Carle. Bibliotekarerne tager imod og byder
velkommen hvorefter Nicoline Roos folder bogen ud i et lille forløb med fokus på dialog og sanser.

Vi glæder os til at se jer og få en masse gode oplevelser
Venlige hilsner og på gensyn
Henriette og Kathrine, Kulturium Bibliotek

Program for pædagogworkshop: Den sultne larve aldrigmæt
Kl. 9-9.20: Ankomst – der er kaffe/the og croissanter.
9.20: Vi byder velkommen og præsenterer os selv og vuggestue-workshoppen.
9.25-9.45: Kathrine og Henriette fortæller om højtlæsning samt om betydningen for de mindste børn og deres sprog,
når de får læst højt. Højtlæsning er samvær, sprogstimulering osv. Biblioteket som ramme for gode oplevelser – vi vil
gerne være med til at styrke de yngstes sprog og give ny inspiration.
9.45-10: Kort pause, mulighed for at se og bladre i eksempler på gode højtlæsningsbøger.
10-10.15: Nicoline Roos præsenterer sig selv og tankerne bag Larve-forløbet.
10.15-10.45: Dialog og spørgsmål – god tid til praktiske informationer.
Vi er vant til at have små børn på besøg. Oplevelsen vil kunne rumme alle reaktioner og behov.
Kom præcist – ikke før tid, da vi har flere besøg samme formiddag.
10.45: Vi runder af og siger på gensyn.

