TIL FØDSELSDAG I SOLGRUPPEN
Det vil vi:
Fejre børns fødselsdage, da det er noget særligt at have fødselsdag, at være midtpunkt, at blive
fejret, få sang og gave fra os
At børnene får mulighed for vise sit hjem frem for hinanden - så børn kan se hvordan hinanden bor
At børnene lærer hvordan man opfører sig til en fødselsdag, når de er i et fremmed hjem og spiser
hvad der bliver serveret
At ingen forældre føler sig presset til holde fødselsdagen derhjemme, det gøres lige så godt i vores
hus hvor vi pynter op med dug, flag og lys

Sådan går vi til fødselsdag i Solgruppen:
I vores børnehave er vi så heldige, at vi har mulighed for at komme hjem til børnefødselsdag.
Som regel foregår det om formiddagen og varer to til tre timer.
Dagen starter med, at vi samler børnene til samling, for at snakke med dem om hvad der skal
foregå.
Vi snakker bl.a. om, at vi er gæster i huset, og hvordan man opfører sig, når man er til fødselsdag.
En siger f.eks. at man ikke må løbe hjemme i huset og en anden kan sige, at man heller ikke må
råbe. Så vi husker lige hinanden på, hvordan vi opfører os :-)
Efter samling er det tid til at få tisset af, og gå i garderoben for at få sko og tøj på.
På legepladsen tager vi opstilling og laver en lang række, hvor børnene går 2 og 2 sammen. Så er
det tid til at komme ud i trafikken. Vi øver os i at holde hinanden i hånden hele tiden og snakker om
reglerne for os fodgængere. Desuden snakker vi om, hvad vi ser og oplever i naturen. Vi snakker
om navnene på blomster og planter, og ofte snakker vi også om de biler vi møder på vores vej, og
hvilket bilmærke det er, da nogle af drengene har stort kendskab til dette :-)
Når vi er kommet frem, skal overtøjet og skoene af, og det er tid til at lege og kigge på rummene vi
må være i. Ofte kan der være nogle rum der ikke er tilgængelige. Det kan være en søster eller bror
der ikke ønsker at vi skal invadere deres værelse.
Med stor iver går legen i gang, og det er altid spændende med nye legeting. Børnene leger på kryds
og tværs og skiftes til at udforske legetøjet. Til tider kan det være en stor udfordring for
fødselsdagsbarnet, at skulle dele sit legetøj med hele gruppen.
Så er det tid til at få noget at spise. Vi er jo en stor flok, så ofte sidder vi på gulvet og spiser.
Men først synger vi fødselsdagssang og børnehaven giver en lille gave fra alle børnene.
Herefter spiser vi mad. Det kan f.eks. være rugbrødsmadder, boller, pølsehorn og grøntsager . Ofte
får vi et stykke kage eller en lille slikpose, som vi måske har fundet på en skattejagt. Som regel når
vi at lege lidt igen, inden vi igen skal hjem til børnehaven.
Til sidst er det tid til at få sko og tøj på, inden vi igen tager opstilling og takker for idag. En flok
glade og trætte børn går hjem til børnehaven efter en dejlig fødselsdag.

Når vi går til fødselsdag, er der følgende læreplanstemaer i spil:
Sociale kompetencer:
 Når vi går til fødselsdag udvikler børnene sociale kompetencer, da de indgår i fællesskab med
hinanden.
 Vi øver turtagning;
 Vi venter på hinanden, når vi går på tur.
 Vi venter på at maden bliver sendt rundt.
 Vi venter på at vi alle er færdige med at spise, inden vi går fra mm.
 Vi øver os i at gå to og to sammen.
Kulturelle udtryksformer og værdier:
 Vi synger fødselsdagssang.
 Vi ser og oplever hinandens hjem og forskelligheder.
Barnets personlige og alsidige udvikling:
 Børnene lærer at indgå i forskellige relationer med andre børn og voksne.
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