Kulturelle udtryksformer og værdier
Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det
anderledes, at vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder og
traditioner.
Børn har et klart blik for kulturelle udtryksformer. Jo mere varieret børn får lov at udfolde sig ,og jo flere
kulturelle møder, de oplever, jo mere bredspektret bliver også deres opfattelse af såvel verden, andre
mennesker, som deres egne muligheder og potentialer. Selvom børn opfattes som fantasifulde, har de
ganske som voksne brug for inspiration ud over, hvad deres egen fantasi kan skabe.
Mødet med andre menneskers udtryk og ikke mindst med voksne, der kan formidle kunst og kultur, kan
være med til at sætte gang i en udvikling af deres kulturelle udtryksformer. Gennem oplevelser af kunst og
kultur får børn inspiration til selv at lege og udtrykke sig.

Alle børn skal have:





Kendskab til forskellige kreative udtryksformer.
Indsigt i dansk kulturarv og traditioner.
Mulighed for og lyst til at udtrykke sig med forskellige kulturelle midler.
Mulighed for kulturelle oplevelser i nærmiljøet.

Det gør vi ved:






At give børnene mulighed for at udfolde sig med sang, musik, rytmik, teater, tegne, male osv..
At børnene har mulighed for at være med i forberedelserne til - og deltagelse - i årets højtider,
dagplejens traditioner m.m..
At bruge nærmiljøet – biblioteket, slottet, køre med bus og tog - osv.
At gå i teatret og tage på bondegård en gang om året.
At give børnene viden om traditionerne ud fra børnenes udviklingsniveau.

Tegn vi ser:




Børnene viser glæde ved at udtrykke sig med forskellige materialer, - tegne, male osv..
Børnene viser glæder ved gentagelser af traditioner, så som fødselsdage, jul, fastelavn…..
At børnene genkender og leger de oplevelser, de har haft – f.eks. med bondegårdsdyr, hånddukker
m.m. udklædningstøj m.m.

