Fastelavnsfest
Sammenhæng
Hvert år i februar har Naturbørnehaven Krabbely den tradition, at der holdes fastelavn. Det er der blevet
holdt hvert år siden børnehavens start, og i ugerne op til fastelavn er der en række forberedelser der skal
laves inden den store dag, hvor både voksne og børn er med.
Mål
-

Børnene oplever kulturen og traditionen omkring fastelavn

-

At stimulere børnenes fantasi, kreativitet og engagement.

-

Det at kunne klæde sig ud og lege med fantasien om at være en anden

-

At børnene oplever glæde, begejstring og interesse i emnet.

-

At hele huset summer af fastelavn

Tiltag
I dagene op til fastelavn bliver der lavet fastelavnsris og klippet katte.
Inden dagen bliver tønden fundet frem nede fra kælderen, og fyldes med balloner, serpentiner, frugt og søde
sager i form af rosiner og figenstænger.
Begivenheden starter med at børnene samles i en rundkreds og fortæller, hvad de er klædt ud som, hvorefter
der bliver sunget fastelavns sange.
Dernæst bliver tønden vendt på hovedet, så balloner, serpentiner, frugt og alle de søde sager falder ud,imens
børnene kigger på, og alle børn skiftes til at gå op og vælge lidt sager fra tønden.
Derefter trækker børnene kattehaler op af en kiste. For enden af alle haler er ”noget godt” (en kage eller kiks
eller chokolade). For enden af en hale er der desuden en kat med påsat krone. De børn, der trækker katten
bliver kattekonge eller kattedronning og må vælge en krone.
Til sidst bliver der serveret fastelavnsboller til alle børn.
-

Finmotorikken styrkes med saks, lim og papir.

-

At forældrene inddrages ved at klippe nogle katte til fastelavnsris hjemmefra.

-

At alle børn og voksne er inddraget i de kreative aktiviteter op til fastelavn.

-

Der bliver øvet turtagning, i det de skal vente på at fortælle, hvad de er klædt ud som, og i
forbindelse med tønden bliver tømt vente på at få lov til at udvælge nogle godter.

-

Vi vil i ugerne op til fastelavn øve fastelavnssange

Tegn
-

At børnene er i dialog med hinanden om emnet og spørger ind til det

-

At børnene viser glæde, begejstring og interesse i, at se hinanden udklædte, børn såvel som voksne.

-

At børnene indlever sig i og bruger deres kreativitet i forhold til udklædning.

-

At forældrene giver positive tilbagemeldinger.

-

Børnene synger fastelavnssange

Evaluering
-

Vi vil tage foto af aktiviteterne

-

Vi vil ligge foto ind på vores hjemmeside

-

Vi vil snakke med børnene omkring Fastelavn og høre hvordan de har oplevet det

-

Vi vil evaluere på stuemøde, hvor vi vil se på, hvad festen har betydet for hvert enkelt barn.

-

Vi vil evaluere på næste personalemøde, hvor vi vil se på, hvad festen har betydet for børnene
generelt, og om de enkelte mål er opnået, og hvad der evt. skal laves om til næste år.

