Affald- og genbrugsprojekt
Børnehaven Gazellen

Indhold
Vi har valgt, at lave et stort projekt, som omhandler affald og genbrug. Projektet vil vi gerne der består af
mange forskellige elementer. Vi vil arbejde på tværs af børnegrupperne, besøge genbrugspladsen, lave
affaldsindsamling i lokalsamfundet, samt dokumentere projektet på flere forskellige måder.
Da vi arbejder i en Covid-19 tid, hvor der opfordres til at børnene er så meget ude som muligt, så vil vi
tænke disse retningslinjer ind i projektet. Vi vil ikke lade os begrænse af Covid-19, men tænke ud af boksen
i forhold til at få så meget ud af det som muligt.

Målet med projektet
Vores mål med affald og genbrugsprojektet er bl.a.;
●
●
●
●
●
●

At børnene får en forståelse for affaldets værdi.
At børnene opnår færdigheder inden for affaldssortering gennem sjove aktiviteter og besøg på
genbrugspladsen.
At børnene bliver bevidste om affaldssortering og benytter sig af det i hverdagen.
At børnene er med til at sikre, at affald ikke smides i naturen.
At børnene får viden om nedbrydningstiden for affald.
At børnene lærer at noget af det man ellers ville have smidt væk kan bruges til kreative aktiviteter.

Alle aktiviteter foregår ud fra tanken om, at børnene skal have læring ind gennem legen. Det er vigtigt for
os at børnene finder aktiviteterne spændende og har lyst til at deltage. Derudover vil vi gerne være med til
at inspirere børn og forældre til evt. at arbejde videre med tingene derhjemme, eksempelvis ved at arbejde
med det gennem dialogen. Vi har derfor dokumenteret hele projektet og gjort det synligt for forældrene,
selvom de ikke har kunnet komme ind i huset pga.
retningslinjerne for Covid-19.

Aktiviteter
Vi sætter fokus på at lave aktiviteter hvor vi genbruger
affald. Det gør vi for at lære børnene, at man lige skal
tænke sig om inden man smider ud, fordi man ofte godt
kan bruge tingene på en anden måde. Dette gør vi for at
forebygge at børnene ikke vokser op og bliver en del af
den voksende “smid-væk-kultur”. Vi vil sætte fokus på at
skabe nye ting af de gamle materialer, som vi normalt
bare smider ud.
Vi vil arbejde med processen om kompostering ved at lave
vores egen kompostbeholder og følge denne proces. Vi vil
derudover også se på, at det har konsekvenser at smide
affald i naturen og hvor lang tid der går inden affaldet
forgår.
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Lege købmand:
Børnene leger købmand med de indsamlede dagligvareemballager. En sjov aktivitet som giver børnene
mulighed for at skifte roller og vente på tur. Det styrker sproget, idet der handles med hinanden. Det giver
en sprogforståelse for de forskellige varer, når vi snakker om hvad det og hvad vi skal bruge varerne til.
Derudover giver det børnene en fornemmelse af hvad det vil sige at handle og hvilke ting der er
nødvendige og hvilke ting der er knap så nødvendige. De største af børnene får en viden om penge og om
at mange ting koster penge.
Opfordring til forældrene:
Snak med børnene når de er med ude at handle. Snak om hvad der skal købes til aftensmaden og hvad man
skal bruge til det. Lad børnene komme på banen med deres viden.
Sortering af affald:
Vi laver affaldssortering, hvor børnene skal sortere deres madpakke affald, samt det affald vi har til overs i
løbet af en dag.
Børnene får en viden om hvad affald bruges til, samt hvilke ting der kan genbruges. Aktiviteten skal gerne
give grobund for en nysgerrighed hos børnene om hvorfor det lige skal i denne spand fremfor den anden
spand. Det giver børnene mulighed for nye spændende samtaler mellem hinanden.
Opfordring til forældrene:
Snak med jeres børn om affaldet, hvor kommer det hen og i hvilken skraldespand skal de forskellige ting
være. Lad børnene gå ud med skraldet derhjemme, når I har introduceret dem for jeres skraldespand.
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Tidsplan og fordeling af opgaver
Vores projekt har kørt over 5 måneder i perioden fra august til december 2020. Der er lavet en
aktivitetsplan hver uge, hvor der er beskrevet hvem der står for aktiviteten, samt hvad aktiviteten er og
hvad der skal bruges af ting for at udføre den.
Vi har arbejdet i fælles workshops på tværs af huset, samt lavet aktiviteter på de individuelle grupper.
Under hele processen synger vi ”Fætter Mikkel”, samt leger købmand og øver affaldssortering.
Aktivitet
Intro til projektet og
affaldssortering
Aktiviteter og opgaver om affald
Film og historie og affald.
Bl.a. om affaldets vej til
genbrugsstationen
Vi besøger genbrugsstationen
Holstebro, hvor vi få en guidet
rundtur
1. workshops uge
Sommerfugle af kaffeposer
Piratskibe af vinpropper
Musikinstrumenter i hegnet
Fugle og fisk af cd’er, pynt til
hegnet
2. workshops uge
Musikinstrumenter af rør
Guitar af skotøjsæsker
Trommer af dåser med en ballon
Fælge til blomster i hegnet
Robotter af toiletruller
Blomster af kapsler
Fokus på genbrug:
Skildpadder af flasker
Fuglehuse af mælkekartoner
Genbrug med sanseinspiration:
Sparegrise i papmaché –
følesansen
Flaskespiraler - synssansen
Male på tallerkener

Vi laver lamper ud af glas
Halloween pynt:
Flagermus af toiletruller
Monsterbilleder
Dåser til dåsekast med
halloween ansigter
Halloween lanterne af
genbrugsglas

Tidspunkt
August

Deltagere
Alle

Ansvarlig
Alle

August/september
September

Alle
Græshopperne

Alle
Tina og Kirsten

September

Græshopperne

Kirsten

Uge 36 og uge 37

Fælles

Hele
Personalegruppe
n

Personalet er
ansvarlig for
mindst en
aktivitet pr. uge
pr. mand

September

Myrerne

Anja, Dorte, Line

September/oktober

Myrerne

Anja, Dorte og
Line

Oktober

Alle

Oktober
Oktober

Græshopperne

Hele
personalegruppe
n
Tina og Kirsten
Hele
personalegruppe
n

Myrerne
Græshopperne
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Poser med genbrugsmaterialer til
julepynt sendes med hjem
Julekort til uddeling i byen
Julegaver:
Misteltoes på genbrugspapir
Lanterne af genbrugsglas
Kryds og bolle på genbrugsplader
Lanterne af genbrugsglas
Oprydning:
De rester af materialer vi ikke får
brugt bliver kørt på lossepladsen.

November

Alle

Kirsten og Anja

December
December

Alle

Alle
Alle

Myrerne
Græshopperne
December

Dokumentation af projektet
Hvad
Hvorfor
Billeddokumentation af
hverdagens aktiviteter

Ferniseringsvideo

For at dokumentere
processerne i de
forskellige aktiviteter.
Vi vil samle hele
projektet til en
billedbog, som vi kan
bruge som
sprogmateriale til de
børn, som kan have brug
for dette.
For at forældre kan
hører og se, hvad deres
børn mener om
projektet.
Da vi ikke kan invitere til
fernisering valgte vi at
afholde en fernisering
via videopræsentation.

Alle

Alle

Hvordan

Resultatet

Tage billeder gennem
hele projektet.
Vi vil lave collage
sammensætninger, som
kan bruges til opslag og
til en billedbog.

God dokumentation af
hele forløbet, som kan
bruges til inspiration for
fremtidige projekter.

Vi vil lave en video af
vores udstillinger, som
kan lægges på
hjemmesiden og
facebook siden.

Det giver mulighed for
en snak om projekterne
derhjemme, da forældre
altid gerne vil se deres
eget barn.

Vi vil gerne indvie
forældrene i børnenes
hverdag gennem de ting
som de fremstiller, da
dette skaber et
udgangspunkt for gode
dialoger om bl.a.
barnets hverdag.
Det skulle gerne give en
mulighed for at følge
med lige i det øjeblik der
filmes.
Det giver også forældre
en mulighed for at se
deres børn i en
fordybelse og se

Produkter der kan tages
med hjem

Vi vil gerne at børnene
opnår en glæde ved at
skabe noget der kan
tages med hjem.

Vi laver forskellige
kreative projekter med
børnene, som de har
mulighed for at tage
med hjem.

Live video af vores
daglige arbejde med
projektet

Vi giver forældre og
andre interesserede
mulighed at se hvad der
sker i huset under
projektforløbet.
For at opleve
stemningen lige i det
øjeblik vi går på live.

Vi gik live på facebook,
så man kunne se hvad
der arbejdes med og
hvordan der arbejdes
med dette. Vi snakkede
med børnene og deltog i
de forskellige projekter,
mens vi filmede.
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Facebook opslag

Vi synliggjorde vores
aktiviteter, hvilken
stemning vi skabte i
løbet af dagen, samt
vores pædagogiske
arbejde i dagligdagen.
Vi brugte facebook som
reklame og skabte deri
mulighed for at bl.a.
bedsteforældre kan
følge deres børnebørn.

Vi lagde billeder ind med
en tekst, som beskrev
aktiviteten og lidt om de
tanker der lå bag
aktiviteten.
Vi lagde video ind på
facebook, som også
dokumenterer forløb,
stemning osv.

Aktivitets og
projektbeskrivelser

For at skabe gode
aktiviteter, projekter og
forløb, hvor vi sætter
fokus på
læreplansarbejdet.

Vi udarbejder alle
aktivitetsskemaer og
projektbeskrivelser på
vores større aktiviteter.
Vi sørger for at få
evalueret på dem
efterfølgende.

Informationer om
projektet i nyhedsbreve
og Ejsingbladet

Vi vil gerne gøre reklame Vi har beskrevet de ting
for vores projekt, samt
vi har arbejdet med
fortælle om forløbet.
overfor forældrene, nu
hvor de ikke kan komme
ind i huset og følge
projektet der.
Vi skrev om projektet til
Ejsing Bladet så andre
folk i byen ved hvad vi
går og laver i
børnehaven, samtidig
med at de kan inspireres
til at tjekke de flotte
udsmykninger ud på
vores legeplads.
Vi vil gerne udvide
Den skal indeholde alle
beskrivelse, som skal
vores tanker om
indsendes til grønne
projektet, samt de
spirer, hvor vi samler
erfaringer vi har gjort os,
hele vores projekt med
som vi kan bruge igen.
alle vores uddybninger.
Vi vil samle alle vores
billeder til en billedbog,
.
som vi bl.a. kan bruge til
sprogstimulering med
vores børn.

Samlet
projektbeskrivelse til
grønne spirer

hvordan vores hverdag
foregår.
Vi skabte en forståelse
for vores pædagogiske
arbejde, vores
pædagogik og hvad
børnene fik ud af vores
aktiviteter.
Vi gav mulighed for at
give et indblik i hvilken
stemning der skabes
blandt børnene.
Vi skabte mulighed for
dialog for børnene med
bl.a. deres forældre og
bedsteforældre.
Det skulle gerne gøre os
mere bevidste om at
tænke læreplanen ind i
vores planlægning af
aktiviteter, forløb og
projekter.
Vi skaber mulighed for
at vi bliver mere
strukturerede og
reflekterende i vores
aktiviteter.
God reklame og
dokumentation i
lokalsamfundet for de
projekter vi går og laver i
børnehaven.
Måske det kan inspirere
til at genbruge flere ting.

Vi vil helt sikkert bruge
vores model igen, da vi
synes den kommer vidt
omkring fagligheden i
vores projekt arbejde,
samtidig med at det er
en god øvelse at
projektbeskrive vores
projekter.
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Samarbejdspartnere
Forældrene og bedsteforældre har hjulpet til med at samle genbrugsaffald fra deres hjem. Derudover har
de lavet julepynt sammen med deres barn/børn af det genbrugsaffald vi har sendt med dem hjem.
Efterfølgende har børnene pyntet juletræet med deres hjemmebragte pynt så vi sammen kunne nyde det i
December. Forældrene har også været behjælpelige med transport frem og tilbage til genbrugspladsen.
Til høstfest i kirken har vi lavet pynt ud af genbrug. Her lavede vi bl.a. majskolbe mænd, samt æblehoveder.
Til julegudstjenesten lavede vi engle af genbrugsmaterialer.
For beboerforeningen i byen har vi pyntet det lokale juletræ med julepynt lavet af genbrug.
Materialegården i Holstebro har vi kunnet ringe til og bestille større genbrugsmaterialer. Vi har igennem
projektet hentet 3 gange hos dem. Det vi har fået har bl.a. været legetøj til både inde- og udebrug, spil og
puslespil, krukker, stearin og meget andet.

Læreplans fokus
Alsidig Personlig udvikling

Ved de kreative aktiviteter får børnene mulighed for at sætte
deres eget præg på opgaven. De får mulighed for at være
nysgerrige og eksperimentere med projektet og dermed føler
de ejerskab over aktiviteten.
Børnene lærer at passe på naturen og forstår vigtigheden af at
rydde op efter sig selv når de opholder sig udendørs.

Social udvikling

Vi arbejder i små grupper på græshopperne og i workshopss
sammen med de andre i Gazellen, hvor de har mulighed for at
være sammen på tværs af alder og køn. Det vil give dem
mulighed for at danne relationer i en anden retning end de
plejer at gøre.
De vil gennem forløbet blive udfordret og styrket i deres evne
til at samarbejde, tage hensyn til hinanden, vente på tur og at
hjælpe hinanden.

Kommunikation og sprog

Vi har daglig læst historier, set dokumentarfilm om affald og
sunget sange om affald. Hørt nye ord såsom restaffald deponi,
bioaffald, nedbrydning, genbrug mm. De fået en viden både
visuelt og auditivt om hvad de enkelte ord betyder.
Vi har lavet musikinstrumenter af genbrugsmaterialer.

Krop, sanser og bevægelse

Vi har været på affaldsindsamling i byen, leget stafet med
affald, leget kimsleg.
På vores motionsdag laver vi et affaldsløb, hvor børnene løber
rundt og samler billeder af affald og kommer i de rette
skraldespande. Derefter får de et diplom for deres deltagelse.

Natur, udeliv og science

Vores børn får en forståelse af at passe på naturen og nyde at
den er ren. Så når de ser affald samler de det op. Eller
fortæller deres kammerater at det ikke er ok at smide affald i
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naturen.
Mange af aktiviteterne er afviklet udendørs og det gør at de
opnår en ekstra ro og fordybelse, fordi der er højt til loftet.
Ligesom de oplever glæden ved en masse frisk luft.

Kultur, æstetik og fællesskab

Vi har arbejdet meget kreativt, det gælder både opgaver om
affald og kreative aktiviteter, af de ting der ellers var affald.
Vi laver kreative aktiviteter ud af genbrugsmateriale, som kan
styrke fantasien.
Vi laver pynt til kirken til høstfest, samt julepynt til vores
lokale juletræ af genbrugsmaterialer.
Børnene har ligeledes fået en pose med genbrugsting med
hjem. I fællesskab med deres familier skal de efter 14 dage
medbringe julepynt til børnehaven, dette gør vi da vores
klippeklistredag i år er aflyst, grundet corona

Evaluering af projektet
Vi er alle enige i at det har været et rigtig fedt projekt. Et projekt som efter planen skulle vare 3 måneder
blev udvidet til 5 måneder fordi vi blev ved med at finde på nye ideer og tiltag. Vi oplevede en stor
fordybelse i projektet, både blandt børn og voksne.
Det fungerede rigtig godt med både aktiviteter på gruppen og i workshops. Børnene synes det var
spændende at kunne gå rundt og deltage i de forskellige workshops. Nogle var valgfrie andre obligatoriske
for børnene at deltage i.
Vi har fået en god og uopfordret evaluering fra forældrene. De har kunne mærke at vi arbejdede med
temaet. Flere forældre har været hos os og spørge til hvilken sang vi sang her, da deres børn gik og sang
den samme sang igen og igen derhjemme. Når de gik tur i weekenden, var det vigtigt for børnene at de
havde en pose med til at samle affald i osv.
Vi ville rigtig gerne have holdt en stor fernisering for forældre og andre interesserede. Vi ville gerne have
haft besøg af pressen, men pga. Covid-19 har det ikke været muligt. Vi måtte derfor tænke ud af boksen. Vi
valgte derfor at lave en video, hvor vi afholdt fernisering.
Den kan ses på dette link: https://www.facebook.com/168736300234291/videos/218395596381118
Vi nåede at opfylde vores mål for projektet og mere til. Der opstod mange spontane aktiviteter undervejs
og vi kunne have fortsat i endnu længere tid. Vi fik rigtig mange nye idéer, som vi vil bruge næste gang vi vil
afholde et affalds- og genbrugsprojekt.
Vi har brugt denne projektbeskrivelse til at øve os i at bruge vores forskellige handleplaner,
aktivitetsskemaer mm.. Til næste projekt vil vi gerne arbejde med flere af punkterne i læreplanen.
Derudover vil vi have et forløb i projektet, som udelukkende omhandler at følge børnenes spor.
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Opsamling af handleplaner for aktiviteter

Kreative workshops
Indhold
Hvad vil vi arbejde med?
Vi vil skabe kreative workshops over 2 uger, hvor børnene kan deltage i kreative aktiviteter spredt ud over
vores område både inde og ude.

Mål
Hvad vil vi gerne opnå?
Vi vil gerne inddrage børnene i at være medskabere af forskellige udsmykninger til legepladsen, som skal
laves ud af genbrugsmaterialer.
Vi vil give børnene mulighed for at deltage efter interesse, ved at lave workshops de kan deltage i hvis de
har lyst, samt give mulighed for at børnene kan være nysgerrige ved at gå på opdagelse på legepladsen.
Vi vil gerne give børnene en mulighed for at kunne fordybe sig i den valgte aktivitet.

Tiltag

Ansvarlig

Hvad vil vi gøre for at nå målet?

Hvem gør hvad?

Vi vil bl.a.
- Lave forskellige workshops, hvor børnene har mulighed for at deltage
efter interesse.
- Lade børnene være medskabere i processen. Deres resultat og
produkt skal gerne skabe glæde for børnene at vise frem.
- Vi vil sørge for at der en voksen, som har opsyn med de børn, som
leger på legepladsen imens workshoppene kører sådan at den voksne
er nærværende og bliver en god rollemodel for det fordybende arbejde.

Alle er ansvarlige for at skabe
muligheder for at alle børn kan
deltage hvis de ønsker dette.

Tegn
Hvad vil vi se efter for at vurdere, om vi er på vej til at nå målet?
Vi vil bl.a. observere på børnenes interesse for de forskellige workshops ud fra spørgsmålene; Deltager alle
børn i min. 1. workshops og hvis ikke, hvad er det så der optager dem? Hvilken nysgerrighed skaber vi
blandt børnene ved at de kan gå til og fra.
Vi vil kigge på om hvor meget af den kreative del børnene har mulighed for at sætte præg på.

Opfølgning

Ansvarlig

Hvordan og hvornår vil vi vurdere, om vi har nået målet?

Hvem gør hvad?

Workshop-ugerne fungerede rigtig fint. Det gav en større frihed for
børnene at de kunne deltage i aktiviteterne over en hel uge.
Fordybelsen var stor hos både børn og voksne, da de voksne kun skulle
koncentrere sig om den lille gruppe, som deltog af gangen. Børnene var
meget nysgerrige på aktiviteterne og deltog i flere af dem.

Alle har ansvar for at observere
hele projektet igennem.

Det fungerede godt med en fast voksen der hold opsyn, så der altid var
en til at skifte bleer, løse konflikter osv.
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Aktivitetsplanlægning af de kreative workshops
Hvad

Hvorfor

Hvordan

Evaluering

Skildpadder af
plastikflasker og
mosgummi

Vi vil sætte fokus på at
ting kan genbruges og
blive til nye flotte ting,
hvis man tænker
kreativt.

Vi vil lave skildpadder til
ophæng i drivhuset ved
at skære bunden af en
plastikflaske og lime den
på en skildpadde klippet
ud i mosgummi. Bunden
af plastikflasken bliver
derved skildpaddens
skjold. Børnene
dekorerer skjoldet med
forskellige farver og
vælger farven til
skildpadden.

Børnene deltog kun i
dekorationsprocessen i
denne aktivitet, da det var
svært at skære
flaskebunden af, samt lave
hul til snoren.

Skabe dialog om
skildpadder og
genbrug.

Vi kan gemme top delen af
plastikflasken og lave
flaskespiraler til ophæng i
træerne på legepladsen.

Skildpadden skal hænge
til udstilling inden
børnene får den med
hjem.
Flaskespiraler til
ophæng på
legepladsen

Vi vil gerne udstille
ting på legepladsen.
Vi vil skabe et æstetisk
udtryk på legepladsen
ved hjælp af bl.a.
vinden.

Børnene dekorerede
flasken og vi klippede
den efterfølgende ud og
satte snor på. Børnene
var med ude og finde et
sted hvor den kunne
hænge.

Det var en aktivitet hvor
børnene kunne være med i
stort set hele processen.

Vi klippede poserne i
kvadrater og foldede
dem som en vifte. To af
disse vinger sættes
sammen med garn eller
ståltråd. De blev
efterfølgende hængt i
hegnet til dekoration.

Det var en udfordring for
flere af børnene at folde
sommerfuglevingerne.
Men når vi fik ændret på
det og de begyndte at sy
folderne, så gik det
egentlig meget godt
alligevel.

Vi vil gerne kunne
bruge hele
plastikflasken, som vi
brugte bunden af til
skildpadder.
Sommerfugle af
kaffeposer

Vi vil skabe flotte
dekorationer til
pyntning i hegnet af
bl.a. kaffeposer, så
pynten kan hænge i
lang tid udendørs.

Det kunne være værd at
overveje om den kunne
dekoreres med mere
tydelige ting, som evt.
naturmaterialer.

De mindste børn krævede
mere guidning og hjælp
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end de ældre børn.
De gamle kaffeposer
skabte en duftoplevelse for
børnene. Vi fik bl.a.
kaffeposer fra en café, som
brugte forskellige slags
kaffe, the og kakao, som
skabte forskellige dufte.
Uro – Ufo – Planetter –
Vindspil – Reflekser –
OSV.
(Kært barn har mange
navne.)

Skabe dialog om et
kunstværk der kan
tolkes på mange
forskellige måder.

Et cykelhjul hænges op,
hvori der hænges cd’er i
snore, som børnene har
tegnet på i forskellige
farver.

Kunstværket har fået flere
funktioner, da vi
efterfølgende fandt ud af,
at lyden fra cd’erne som
slog i mod hinanden i
vinden gav en dejlig
hyggelig lyd, samt lysets
skær i cd’erne skabte
reflekser rundt på
legepladsen. Det skabte
mulighed for sanse
oplevelse udover den
æstetiske oplevelse.
Vi har ladet det være op til
fantasien om hvad det
forestiller.

Fuglehuse af
mælkekartoner

Vi vil lave fuglehuse
som kan pynte på
legepladsens sorte
væg.
Vi vil vise børnene
hvad man også kan
lave ud af
mælkekartoner.

Vi har spraymalet
mælkekartonerne, som
børnene efterfølgende
har dekoreret med sorte
sprittuscher. Vi har
klippe indgangshuller i
dem som enten et
fuglehus eller et
foderbræt med en pind
på, som de kan sidde på.

En hyggelig lille aktivitet,
som er nem og lave, men
giver et fantastisk resultat,
hvor alle huse er
forskellige.
Børnene var grebet af
processen og vi havde
mange gode dialoger om
fuglehuse og hvilke fugle
der kunne bo i dem osv.

Vi har hængt dem op på
den sorte væg, så de
mange farver kom i spil
og husene blev synlige.
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Piratskibe af
korkpropper

Vi vil inspirere børnene
ved at vise dem at selv
små ting som
vinpropper kan bruges
til sjove ting, og ikke
kun er affald. I denne
omgang det til skibe.
Vi kunne også have
lavet rensdyr til jul
bordskånere.

Vi sætter 3 vinpropper
sammen med en
limpistol, derefter
sætter vi en tynd pind
eller grillspyd ned i
enden af den ene
vinprop/korkprop.
Pynter den med et flag,
det kan være alt fra en
gammel pose, avis eller
et stykke karton. I
toppen har vi taget et
billede af det enkelte
barn, printet ud og sat
fast

Til denne aktivitet havde vi
kun 2-3 børn inde af
gangen, det gjorde at jeg
kunne være nærværende
for de enkelte børn, samt
at processen kunne foregå
i det enkelte barns tempo.
Det enkelte barn var med i
hele processen, det var lidt
svært for de mindste at
bruge limpistolen selv, det
gjorde jeg, der satte de
blot korkpropperne
sammen.
De kunne med hjælp/ eller
for andre helt selv klippe
flagene ud til
masten/grillspydet. De fik
forskellige former, men
det var også meningen.
Det skulle være børnenes
proces så meget som de
ville være med til.
Alt i alt en sjov oplevelse.

Robotter
Ville vise børnene at
tomme toiletruller
kunne bruges til at
lave forskellige sjove
ting af. For os blev det
til en robot.

Vi brugte en tom
toiletrulle, de selv havde
med hjem hjemmefra.
Den dækkede vi til med
et lille stykke stanniol.
Dertil fandt vi nogle
piberensere i skabet
som vi brugte som
arme, og strithår. Nogle
fik en hat på af låg fra
skolemælken fra skolen
af. Lidt knapper som
pynt og et par rulleøjne.

En proces de større børn
kunne helt selv, de mindre
børn havde brug for lidt
hjælp især med
limpistolen.
De kunne sætte deres eget
præg på robotten, så det
blev meget forskellige
robotter.
For os blev det til en robot,
vi lavede af toiletrullerne,
en anden gang måske en
bil eller et vælg selv
projekt, hvor vi kun sætter
toiletruller frem og lidt
andet genbrugsmateriale
og følger det enkelte barns
spor
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Vi samler affald op i
byen

Vi vil give børnene
en viden om at affald
ikke bare forgår i
naturen.

Vi vil se små film i
børnehøjde der viser
hvad affald i naturen
gør for børnene.

Lære børnene hvad
man må smide i
naturen og hvad
man ikke må smide

Vi vil introducere dem
for affaldspyramiden,
hvor de får viden om
hvor lang tid
forskellige ting som
papir, dåser, flasker
mm tager om at forgå
i naturen.
Vi vil gå rundt i byen
og samle affald op.

At vores børn er med til
at passe på naturen, og
har en viden om hvorfor
de ikke må smide affald i
naturen.
Forældre har
efterfølgende orienteret
os om, at børnene på
baggrund af dette
projekt, gerne har taget
en pose med når de har
været på tur så de kunne
samle affald op
undervejs.

Til slut vil vi lægge det
op på vores lokale
side, så byens borgere
også kan huske på det

Lamper af glas

De fleste hjem oplever
at have mange glas
som affald, fra
rødbeder, syltede
agurker og lignende
I stedet for at kassere
dem, brugte vi dem
som små lamper til et
fyrfadslys. En let
aktivitet.
Har børnene
glasfarver/maling
derhjemme, kan
aktiviteten let
overføres til en
aktivitet de kan lave
derhjemme.

Forældrene /børnene
kom med tomme glas.
Børnene har både malet
på dem med maling ,
men også tegnet på
glassene med farver der
er beregnet til at tegne
på glas med.

En meget simpel og let
opgave, det var nok mest
pigerne der var optaget af
den.
Men drengene deltog
også.

Opgaven med tegning
var fri, så det var op til
deres egen fantasi.
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Pynt til høstfest i
kirken.

Vores lokale kirke
havde spurgt os om vi
ville pynte til
høstgudstjenesten i
kirken som vi plejer.
Det ville vi gerne men
denne gang ville vi
gøre det med
genbrugsmaterialer.

Fugle og fisk af cd’er

Vi ville gerne skabe
noget pynt til vores
vinduer, som kunne
skinne i solen og som
bestod af
genbrugsmaterialer.
Cd-Fuglene fik lov at
skinne på legepladsen.

Tallerkenkunst

Vi vil gerne at børnene
skal have lov til at
udtrykke sig med
deres kunst på en
tallerken, som kan
pynte på værelset.

Vi brugte nedfaldsæbler
vi fik fra forældre, som
vi lavede til små dyr.
Ligeledes brugte vi majs
fra landmanden, som
små dukker med et par
rulleøjne på.

Børnene fik lov at
dekorere deres egne fisk
og fugle, så de alle fik et
personligt udtryk.
Der dekoreres på
bagsiden af en cd, så
skinner den pænest.

De små fik lov at male
frit og selv bestemme
deres kunst.
Efterfølgende vil vi
snakke med dem om de
ting de har tegnet og
skrive det på deres
tallerken.

Begge processer blev til
frivillige udendørs
aktiviteter om
eftermiddagen. Børnene
bød hurtig ind på dem.
Vi oplevede at de syntes
det var sjovt.

Børnene synes det var lidt
sjovt at følge solens stråler
i cd’ernes genskær.
De blev rigtig flotte og
pyntede rigtig godt både
inde og ude.
Vi kunne lave julekugler på
denne måde til jul.
Det blev til mange rigtig
flotte tallerkener, som
børnene var stolte af at
vise deres forældre.

De store skulle tegne
deres familie.
Kapselblomster

Vi vil udfordre
finmotorikken, i det
der skal males på, da
det er meget små
genstande.
Målet er bl.a. at vise
børn at man med
hjælp af genbrug kan
skabe nye sjove ting.
Vi vil se på om
børnene tør kaste sig
ud i at male på

Vi vil forvandle kapsler
til blomster, både i
malet version, men også
bruge dem, som de er.
Vi vil anerkende
børnene i deres arbejde
i brugen af deres
finmotorik, samt tage en
snak med børnene om,
hvor kapslerne skal hen
når man affaldssortere.

Vi kan efter aktiviteten
vurdere at børnene fra 35år alle kunne deltage
aktivt i aktiviteten, og at de
fleste børn valgte at male
deres kapselblomster.
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kapslerne eller om de i
højre grad hellere vil
lave blomsten med
ikke-malede kapsler.

Sparegrise af
papmarché

Målet er at lærer
børnene om genbrug,
og vise dem hvordan
man kan omvende
genbrugs materialer til
guld.

Målet er også at
udfordre børnenes
følesans, ved at lade
dem føle på
tapetklister, ved at
dyppe avisstrimler i
det.

Vi vil arbejde med
genbrugen af avispapir,
og æggebakker, hvor
hvert barn i alderen 34år, skal lave en
sparegris. Sparegrisene
skal laves ud af
papmache.
Vi vil i mens aktiviteten
udføres, tage en snak
med børnene om
hvordan man kan spare
penge op, så man kan
købe det man ønsker
sig.

Efter at sparegrisene er
blevet lavet kan vi
konkludere at
myrebørnene i alderen 3-4
år er lidt for små til at lave
sparegrise. De 4årige
kunne med hjælp fra en
voksen, godt lave en
sparegris, mens vi måtte
indse at børnene i 3års
alderen var for små til
aktiviteten.

Vi vil vejlede og
anerkende børnene i
deres arbejde og
observere på
udfordringen ved at røre
ved tapetklister, hvilket
kan være en stor taktil
udfordring for nogen.
Blomster af gamle
bilfælge

Vi vil gerne kunne
skabe noget pynt til
ophæng i det kedelige
hegn vi har på
legepladsen.

Undervejs blev vi enige
om at blomsterne skulle
have stængler og blade.
Det klippede vi ud af en
grøn presenning.

Børnene var meget
interesserede i projektet
og vi fik i fællesskab hængt
flotte blomster op i hegnet
tre steder på legepladsen.
Vi havde forestillet os at
børnene selv skulle
spraymale dem, men fandt
hurtigt ud af at det var for
svært. Derfor bestemte
børnene farver og
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sammensætninger af
blomsterne og vi malede
dem.

Musikinstrumenter og
skraldemusik

Vi ved at børn lagrer
ny viden bedre, når
de får lov at bruge
deres kroppe og
Vi vil give børnene en sanser aktivt i
unik oplevelse med at processen. Vi vil
kreere deres egne
derfor arbejde med
instrumenter ud af
at fremstille
genbrugsmaterialer.
instrumenterne i
kreative værksteder,
hvor vi kan være
med til at
understøtte deres
håndværkstekniske
færdigheder.
Derefter kan vi ved
at lege med det
lydunivers som de
forskellige
instrumenter
frembringer også
være med til at give
børnene en
fantasifuld
udtryksform, de kan
bruge både sammen
og hver for sig.
Vi vil styrke
børnenes evne til at
fordybe sig og
opleve glæden ved
at skabe noget
brugbart

Vi vil laver værksteder
hvor børnene kan
fremstille flere
forskellige typer af
instrumenter.

Børnene lærer at se
affaldsprodukters
mange
anvendelsesmuligheder.
De lærer nogle basis
færdigheder i forhold til
Vi vil lave
at lege med musikken
regnvejrsshakers, hvor
sammen og hver for sig.
vi kan lægge vægt på
De bliver bekræftet i at
at lære børnene
være en vigtig del af
hvordan længden af
fællesskabet og de
røret og mængden af
oplever at de kan skabe
søm der bankes
brugbare ting med deres
igennem, har en
egne hænder.
afgørende betydning
for den klang de ender
ud med.
Ligeledes vil vi med
trommerne arbejde
med trommeskindets
spændthed og den
betydning den har for
dybden af den lyd den
frembringer.
Vi vil øve simple
samspilsregler med de
forskellige typer af
instrumenter.
Vi vil vise dem, at man
kan skabe et
fantastisk lydunivers
med ganske få midler
og at rigtig meget
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affald kan
genanvendes til
formålet.
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Halloweenpynt af genbrugsmaterialer
Indhold
Vi vil lave halloween pynt af forskellige genbrugsmaterialer.
Vi vil lave følgende;
- Monstre malet på genbrugspapir malet med skumvaskeklude og vatkugler.
- Flagermus af toiletruller
- Halloween Lanterner af genbrugsglas
- Dåser med halloween ansigter, der bl.a. kan bruges til dåsekast.
- Spøgelser af en rest hvide servietter, men en flammingo dims i enden.( ligger i en pakke når man får
tilsendt f.eks. der kan gå i stykker.

Mål
Vi vil:
- vise børnene, at vi kan lave fint pynt ud af de materialer og ting vi har og som vi normalt bruger til andre
ting.
- skabe en dialog med børnene omkring halloween og følge deres spor i dialogen.
- være med til at gøre halloween til noget hyggeligt og at det ikke kun behøver at være skræmmende for
børnene.

Tiltag

Ansvarlig

Vi vil sætte fokus på halloween og dens traditioner gennem dialog og
fortællinger.
Vi vil inspirere børnene i den kreative proces, men lade dem sætte
deres præg på den.
Vi vil bruge en uge på forløbet med monstre og halloween.

Vi er alle ansvarlige for at søge
viden om halloween og
videreformidle det til børnene.

Tegn
Vi vil bl.a. observere på børnenes interesse for projektet og følge deres spor i forhold til dialogen om
halloween og dens traditioner.

Opfølgning
Det har været en rigtig god uge, hvor alle børn har været engageret i
bl.a. at skabe deres eget lille monster, som de har været meget stolte
af. Den kreative del i projektet skabte mulighed for at kunne være
nærværende med en lille gruppe børn af gangen, hvor der var plads til
dialogen og at dialogen kunne gå i børnenes retning.

Ansvarlig

Alle personaler

Vi kunne godt have haft flere ting, med til samling, som omhandlede
halloween.
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Julegaver af genbrugsmaterialer
Indhold
Vi vil lave julegaver til forældrene.

Mål
Vi vil gerne opnå følgende;
● hjælpe børnene med at fremstille julegaver hvor der indgår genbrugsmaterialer i gaverne eller i
gaveindpakningen.
● Sørge for at børnene er motiverede til at lave gaver og synes det er spændende at skulle lave dem.
● Skabe dialog om gaver, julehemmeligheder, ønskesedler, julemanden og hvad der lige fanger
deres opmærksomhed i dialogen.

Tiltag

Ansvarlig

Vi vil finde inspiration på pinterest og sørge for at indsamle de
materialer vi får brug for.

Hver gruppes personale er
ansvarlige for at tingene bliver
færdiggjort og pakket til at
børnene kan tage dem med
hjem inden de går på juleferie

Myrerne laver;
● Hama perlepynt til ophæng på juletræet, der er indpakket i
genbrugskasser.
● Misteltoes lavet med fodaftryk på genbrugspapir.

Græshopperne laver;
● Lanterner af genbrugsglas pyntet med en håndtegning af
børnene selv
● Kryds og bolle spil malet på genbrugsplader

Tegn
Vi vil løbende sørge for at få færdiggjort de forskellige gaver og få dem pakket ind.
Vi vil også se hvordan børnene bibeholder motivationen for fremstillingen af gaverne.
Vi vil være opmærksomme på børnenes individuelle input til dialogen i de små arbejdsgrupper.

Opfølgning

Når vi kan sende gaverne hjem, så vurdere vi dem færdige. ☺
.
Gaverne har været sjove at lave. Det er dejligt, at kunne lave rigtig fine
gaver ud af genbrugsmaterialer.

Ansvarlig

Alt personalet
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Aktivitetsplanlægning - juletema
Hvad
Hvorfor
Lave julekort til alle
postkasser i Ejsing

Vi vil gerne sprede
julestemning i byen, da
Corona perioden er svær
for mange. Mange kan føle
sig ensomme og et julekort,
som er hjemmelavet kan
helt sikkert sprede glæde
blandt folk.

Hvordan

Evaluering

Børnene dekorerer kort,
hvor vi limer et lille digt
på med ønsket om en
rigtig glædelig jul.
Børnene deler kortene
ud i postkasserne i
december på nogle af
deres ugentlige gåture.

Dette er blevet
taget rigtig godt
imod i byen. Vi har
fået mange positive
tilkendegivelser.

Vi vil undersøge hvor
mange kort vi skal have
lavet og vil også spørge
SFO’en om de kunne
have lyst til at hjælpe til,
så kortene var fra hele
pasningsdelen.

Børnene synes at
det var hyggeligt at
gå rundt og dele
julekortene ud. Og
vi fik snakket om
postkasserne og
husnumre,
trafikregler mm.

Lave julepynt til
juletræet på torvet i
Ejsing

Vi er blevet spurgt om vi i år
ville dekorerer juletræet på
torvet. Vi ville få frit spil til
at lave det pynt vi gerne
ville, så det var oplagt at vi
lavede julepynt af
genbrugsting.

Børnehaven vil lave
Julekugler ud af gamle
cd’er, natursnor og
træperler. Børnene
dekorerer cd’erne inden
ophæng.

Juletræet var stort
og derfor kunne vi
ikke nå helt op og
derved fik vi kun
pyntet den
nederste del af
træet. Til næste år
skulle vi måske dele
opgaven mellem
børnehaven og
SFO’en så pyntet
kommer til at
hænge mere spredt
på træet

Pose med
genbrugsmaterialer til
en klippeklisterdag hos
mor og far.

Vores årlige klippeklisterdag
med bedsteforældrene er
desværre aflyst pga. Covid19 restriktionerne. Derfor
vil vi gerne lave en anden
form for klippeklisterdag,
hvor børn og
forældre/bedsteforældre
stadig kan lave julepynt til
børnehavens juletræ

Vi pakker en pose til
hvert barn med
forskellige
genbrugsmaterialer,
som de får med hjem.
Opgaven bliver så at
fremstille julepynt til
ophæng på juletræet.
Materialerne fra posen
skal meget gerne indgå i
pynten, men hvordan og

En del af børnene
havde fået lavet
julepynt med
forældrene eller
bedsteforældrene.
Vi fik mange gode
bud på fine kreative
ting, som børnene
fik lavet.
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sammen.

hvad de laver er op til
dem selv at finde ud af.
Vi håber på at
forældrene synes at det
er en hyggelig ting at
lave med deres børn.

Julegudstjenste

Pga. Covid-19
restriktionerne, skulle
julegudstjeneste have
været aflyst, men i stedet
blev det til en udendørs
aktivitet i børnehaven.
Til præstens lille historie
ville hun gerne at vi lavede
små engle.

Myrerne lavede dem af
aftegninger af deres
hænder og fødder.
Græshoppernene,
malede gamle
toiletruller hvide,
vingerne blev af
kaffeposer, en
guldpiberenser til glorie,
det var med til at gøre
dem rigtig fine.

Alt pynten kom på
børnehavens
juletræ.
Vores børn brugte
en del tid ved at gå
og beundre de fine
udgaver af julepynt,
hvor intet var ens.
Myrerne lavede
dem en formiddag,
hvor de hyggede sig
med i fællesskab at
lave dem.
Græshopperne
lavede dem til
gruppetid
En hyggelig
formiddagsproces,
hvor børnene
kunne lave
processen selv.
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Billeder af projektet
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