Forslag til aktiviteter for de minste
barna
Målet er å skape et engasjement rundt verdien av å gjøre noe for
andre.
Formingsaktivitet
Inspirasjon: Ta en titt på bildet hvor de tørker kumøkk, på treet, i boka «En dag med Lila».
Aktivitet: Hvert barn får en trolldeigklump som de former som ei bolle. Deretter presser de
den flat, ca. 1,5 cm tykk, for så å trykke håndflaten sin som et avtrykk i deigen. Stekes som
vanlig trolldeig, og kan males hvis barnet ønsker det. En binders kan presses inn på siden, slik
at den kan henges på veggen.
Eller hva med å lage et flott maleri med tema –venner deler.
Kunstutstilling: Foresatte kan kjøpe det flotte håndtrykket og maleriet, sammen med evt.
annen kunst barna har laget, til inntekt til Rajshahiaksjonen 2015.

FN middag
Mange barnehager har tradisjon for å lage middag til foreldre/foresatte på FN-dagen. Hva
med å ta en symbolsk sum til inntekt for Rajshahiaksjonen 2015.
Eller hva med å ha en kunstutstilling samtidig, hvor dere selger ting som barna har laget?

Lekeprosjekt
Hva med å lære om vår vennskapsby ved at barnegruppa er være med å planlegger en reise til
Rajshahi. Alt er mulig i lekens verden. Vi deler noen tanker til inspirasjon.
Det første vi trenger er flybilletter. Hvordan ser en billett ut? Eller kanskje barna vil lage
flybilletter slik de synes de burde se ut.
Til enhver tur må det pakkes med bagasje (barnehagesekken med niste, vannflaske og evt
sommertøy oppi) som er merket med bagasjemerkelapper fra ulike flyselskaper.
Det må avtales hvem som skal selge billetter, hvem som vil være flyvertinner eller flyverter,
vi trenger en flykaptein og ikke minst mange passasjerer. (Barna som ikke har kjennskap til
fly bør få kjennskap til det før leken settes i gang.)
Små stoler settes opp på rekke og rad, som flyseter. Det er lurt å lage en romslig midtgang slik
at flyvertinnene/flyvertene kan komme frem med flymaten (f.eks. fruktfat). Har dere en
kaptein-lue og ei dressjakke til kapteinen? Og har dere en gammel støvsuger, så kan den

fungere som flymotor. Her er det bare fantasien som setter begrensninger. Det kan være noen
av barna har forslag om hva som er lurt å gjøre for ikke å få dotter i ørene (tygge tyggis,
drikke av vannflaska o.l.). Når flyturen er over er det om å gjøre og lage stemningen av å
være i Bangladesh. Eksempler kan være å ha det varmt i rommet, spille musikk fra landet og
ha store bilder fra Rajshahi på veggen via en prosjektor (bilder finner du på nettsida vår
rajshahi.no). En ide er og la Mr. Mango fortelle ut ifra bildene. Har dere lyst til å prøve å
danse slik de danser i Rajshahi? Eller hvordan tror dere de danser der? (dere finner noen
videoer av danser på rajshahi.no) Kanskje vil dere smake på ris med karri, som er vanlig å
spise der.
Med engasjerte fantasifull voksne, som liker å utforske lekens verden, kan jeg love at dere får
en fantastisk flott tur. God reise!

Vaffelkiosk
En barnehage engasjerte førskoleklubben sin til å komme med forslag til hvordan de kunne
samle inn penger. De har nå laget flotte salgsplakater, og er nå klare til å selge vafler utenfor
nærbutikken.

