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BARNEHAGEN

Barnehagen

Møt den nye
rammeplanen med
språkbriller på!
Yoga espaci
al er hente
t fra ressurs
Niños en e
l espacio
en
Fremmedspråksenteret

Etter 10 år med samme rammeplan er nå
barnehager over det ganske land i gang
med å implementere et nytt styringsdokument for barnehagen.
Rammeplan for barnehagen- innhold og
oppgaver bygger på det beste i norsk
barnehagetradisjon, nemlig leken. Den
har en helt sentral plass og er den viktigste arenaen for barns utvikling og
læring. Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres
lyst til å leke, utforske, mestre og lære.
Barn har en uendelig utforskertrang og
nysgjerrighet, og i deres lekeverden ligger det mye læring uten at de selv forbinder egen lek med dette.
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Fagområdene i rammeplanen gjenspeiler områder som har interesse og
verdi for barn og skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold og
virke. For Fremmedspråksenteret er det
spesielt fagområdet Kommunikasjon,
språk og tekst som vi velger å sette søkelys på. Gjennom dette fagområdet legges det til rette for å utvikle språkforståelse. Barna skal få møte ulike språk, og
barnehagen skal stimulere til språklig
nysgjerrighet.
Når det gjelder språkstimulerende
aktiviteter i barnehagen, er det nærliggende å tenke at dette i hovedsak skjer
på norsk, men den nye rammeplanen

åpner også for møte med andre språk.
Det er imidlertid viktig å understreke
at barnehagen ikke skal drive formell
opplæring. Samtidig er rammeplanens
fagområder i stor grad sammenfallende
med fagene barna møter i skolen. Å
introdusere barna for lek med engelsk vil
dermed være en naturlig innfallsvinkel.
Hvordan kan man så på en enkel og
lekende måte introduseres for engelsk
allerede i barnehagealder? Fremmedspråksenteret har utviklet flere morsomme ressurser som gir anledning til
å boltre seg i festlige og språkstimulerende aktiviteter. Ta for eksempel barna
med på en spennende reise i verdens-
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rommet! Ressursen Kids in Space byr på
mange ulike aktiviteter som garantert
blir en slager i gruppa: Spill hvor man
følger engelske instruksjoner, sanger
om universet, eller hva med å mate et
kjempesultent romvesen? I en hektisk
barnehagehverdag må det også være
rom for hvile og ro – da er vår Space
Yoga en sikker vinner!
Insekter er noe som alltid har fenget
barn. I ressursen Bugs møter vi blant
annet den kjente og kjære larven Aldrimett. Med enkle midler kan man lage
sin egen larve, og slik la barna få delta
aktivt i den engelsk versjonen av historien. På våre nettsider finner man flere
eksempler på hvordan man kan gi barna

Fra ressursen 这是我!
små drypp av engelsk i hverdagen (The
Magic Box). Man kan med ressursene This
is Me og Our House også la seg inspirere
til å arbeide på tvers av fagområder. Alt
vi har produsert, kan lastes ned gratis fra
vår hjemmeside. Noen av barnehageressursene er tilrettelagt for andre språk,
dette gjelder This is me (fransk, kinesisk
og spansk), Kids in Space (spansk) og Bugs
(spansk). Flere vil komme!
Vi har også utviklet en ressurs som vi har
valgt å kalle Speak with Us! Den består
av 10 kort med forslag til hvordan man
kan ordlegge seg på engelsk i overgangssituasjoner i både barnehage og i
klasserom. Klipp ut og laminér kortene,
så har du en fin ressurs lett tilgjengelig!

Interessen for språk er stor hos yngre
barn. De er mottakelige for å lytte, herme og leke med språket. Det gjelder å ta
vare på denne iboende nysgjerrigheten
i møte med nye språk. I og med at det
er satt av liten tid til engelsk i klasserommet de første skoleårene, bør barn
eksponeres for engelsk så mye som
mulig. Med rik støtte i bilder og kroppsspråk og med mange repetisjoner, kan
de små lære mye engelsk.
Ta på språkbrillene og bli inspirert du også!
Besøk våre nettsider for barnehagen: www.
fremmedspraksenteret.no/barnehage
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