Fernisering
Det er vigtigt at støtte børnenes initiativer og selvstændighed. At udfordre børnene til erobring af
nye færdigheder og give konstruktiv ris og ros. Det er vigtigt, at værdsætte de færdige resultater,
ved at give dem opmærksomhed og bruge dem. Det gør I ved, at udstille børnenes arbejde.
Ideer til udstilling:
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Anret sværd og skjolde flot på et bord med dug og vedlæg en lille seddel med citat fra det
enkelte barn, hvor der står, hvad de har lavet. Det er vigtigt at spørge børnene, om de vil
fortælle om det, som de har malet på skjoldet
Hæng kofter på bøjler, som hænger på et langt stykke snor ved loftet, husk navn på og
måske et kort med citat fra det enkelte barn
Gør det samme med skønjomfruernes udstyr
Udstil trylledejsdragerne på borde, brug gerne en dug, og stil nogle potteplanter ind i
mellem de udstillede drager
Hæng de flotte akvarelmalerier op. Ved siden af kan I hænge børnenes skitser, og gerne et
citat af, hvad de enkelte børn har tegnet
Husk også malerierne, som børnene har limet riddere på
Børnene kan fortælle om, hvad de har lavet til de andre børn i børnehaven
Der kan køre billeder fra forløbet på smartboard eller iPad
Børnene kan optræde med ”Da jeg gik mig en tur mødte jeg en ridder” og ” Skønjomfruen
var et vakkert barn”
Lidt ”ridder og skønjomfru godter” til ganen. Det kunne være et glas øl (nisseøl), for det
drak børn nemlig i middelalderen eller en middelalderbowle med saftevand. Samt noget
middelalderbrød som I finder ideer til på linket
https://www.google.dk/search?q=middelalderbr%C3%B8d&sourceid=ie7&rls=com.microso
ft:da-DK:IE-Address&ie=&oe=&gws_rd=cr,ssl&ei=YmL5VcnBDqf_ygPf7q2gAw
Endelig kan I invitere ” prinsesse Mary” eller ”dronning Margrethe” til at åbne udstillingen,
gerne uden at børnene ved det. Så er der en sjov overraskelse og børn er vilde med, når
voksne klæder sig ud

Alt ovenfor kan I også bruge i forbindelse med en sommerfest eller en bedsteforældredag.

