
KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER.

LÆRINGSMÅL: 

- At Dragebakkens børn får kendskab til forskellige kulturelle tilbud og udtryksformer , så kulturen 
bliver en naturlig del af dagligdagen.

- At Dragebakkens børn får viden om, social forståelse og respekt for forskellige kulturer, livsvilkår 
og oplever mangfoldighed som en ekstra ressource. 

- At Dragebakkens børn udvikler sig alsidigt, bevarer deres nysgerrighed, kreativitet og mod på at 
eksperimenterer i hverdagen. 

- At Dragebakkens børn kender kalenderårets traditioner, de bærende kulturelle værdier samt 
traditioner, og deltager aktivt medskabende i disse.

- At Dragebakkens børn har adgang til materialer, redskaber og moderne teknologi, som giver 
oplevelser og bidrager til flere kulturelle aktiviteter. 

METODER: 

- Vi formidler dansk kultur, værdier og normer. Arbejder med at skabe indsigt i andres kultur, 
historie og udvikle respekt og tolerance for disse. 

- Vi skaber en hverdag, som giver Dragebakkens børn mulighed for at møde, afprøve og udvikle 
forskellige udtryksformer , herunder sang, musik, fortælling, billedkunst med mere.

- Vi giver Dragebakkens børn mulighed for at glæde sig over fremstilling af billeder eller andre 
kunstværker, lavet alene eller i samarbejde med andre.

- Vi arbejder energisk på at udvikle fællesskaber med tydelige normer, der giver plads til 
mangfoldighed og værner om fællesskabet. 

- Vi benytter os af samfundets kulturtilbud.

PRAKSIS EKSEMPLER: 

- Vi arbejder med forskellige kreative aktiviteter, strukturerede/selvstændige.
- Vi hænger børnenes kunst op i huset.
- Vi fejre de store Danske højtider, jul, påske, fastelavn, Skt.Hans, fødselsdage med mere.
- Vi har venskabs børnehaver i andre lande.
- Vi bruger vores fantasi livligt.
- Vi holder fester i Dragebakkens Private Børnehave
- Vi tegner, maler, klistre, klipper, syr med mere.
- Vi voksne agere kulturformidlere i børnehøjde. 

HVAD KAN VORES FORÆLDRE GØRE:

- Dragebakkens forældre kan lege med modellervoks, trylledej, ler, maling, tuscher, perler og så 
videre.

- Dragebakkens forældre kan tage på ture, blandt andet på museer, teater og biblioteker.
- Dragebakkens forældre kan præsenterer børnene for andres kultur, her under levevis og 

madkultur.
- Dragebakkens forældre kan blandt andet se klip på YouTube,sammen med børnene være 

nysgerrige på andre kulture. Tale om ligheder kontra forskelligheder.
- Dragebakkens forældre kan spille på instrumenter, danse, synge, læse bøger og lave 

dukketeater. 

HVORFOR ER DET VIGTIG FOR BØRNENE:

Jo mere vi præsenterer børnene for forskellige kulturelle udtryksformer , jo mere farverig bliver 
deres opfattelse af dem selv, samt meget vigtig, af andre mennesker og verden.


