Halfdans ABC-univers og teaterrummet
Beskrivelse
Halfdans ABC-univers:
Læs højt og leg omkring det hyggelige læse-legehus.
Med inspiration i Halfdan Rasmussens ABC-univers,
kan voksne sammen med børn mellem 0 og 8 år finde
bogstaver, læse højt og lade fantasien og legen
blomstre og gå på opdagelse på egen hånd. I kan
synke ned i sofaen og nyde rimene i ro og mag. I kan
finde ting eller billeder fra hvert af Halfdans rim –
måske gemmer tingene sig i kufferter og kagedåser?
Stav jeres navn med ærtepose-bogstaverne eller
postkortene. Eller stav til nogle af ordene fra rimene.
Forløbet igangsættes med en introduktion ved én af
Børnekulturhusets medarbejdere. Vi kan stå til
rådighed for sparring undervejs i forløbet, men I er
også meget velkomne til at anvende ABC-universet
selv.
Teaterrummet:
Børnekulturhusets teaterrum fyldt med udklædningstøj
i alle størrelse, så det er muligt at indtage mange
forskellige roller og lave jeres eget lille teaterstykke. I
bestemmer selv om der er fri leg eller om I vil skabe en
lille forestilling. I vil blive modtaget af en medarbejder
fra Børnekulturhuset, derefter er aktiviteten på egen
hånd. I booker en formiddag (kl. 9.30.11.30). Her råder
I over både Halfdans ABC-univers og teaterrummet. Er
I mange (max. 20) kan I fordele jer i de to rum og bytte
halvvejs. Der er mulighed for at spise madpakker i
cafeen.
Forslag til forberedelse og/eller efterbehandling i
daginstitutionen
I kan før eller efter forløbet øve rim og remser fra
Halfdan Rasmussens ABC. I kan forberede øvelser til
teaterrummet eller vælge at arbejde med et bestemt
tema eller en bestemt fortælling.

Formål
I kan arbejde med bogstaver, rim og remser på en
sanselig og legende måde i Halfdans ABC-univers. I
kan arbejde med at udtrykke sig gennem forskellige
roller i teaterrummet. I kan arbejde med at skabe
fortællinger i teaterrummet.

Praktisk information
Udbyder
Børnekulturhuset

Forløbstype

Besøg på egen hånd

Målgruppe

4 - 6 år

Antal
20
Hvis I kommer med flere end 10 børn, må I
dele jer op, så det ene hold starter i ABCuniverset og det andet i teaterrummet. I
bytter halvvejs.
Periode
06.11.2019 - 06.12.2019
Varighed
2 timer
Dette forløb er gratis
Emneområde
Film, musik, teater og dans
Læreplanstemaer
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse

Kontakt udbyder
Børnekulturhuset
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C

Tlf. 41 85 66 69
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Sted
Børnekulturhuset
Valdemarsgade 1F
8000 Aarhus C
Dato
Tirsdag, 19 november, 2019 - 09:30
Gratis
Torsdag, 21 november, 2019 - 09:30
Gratis
Tirsdag, 26 november, 2019 - 09:30
Gratis
Torsdag, 28 november, 2019 - 09:30
Gratis
Tirsdag, 3 december, 2019 - 09:30
Gratis
Torsdag, 5 december, 2019 - 09:30
Gratis

\[page\]

