Kan man male med en opvaskebørste,
eller er en grydesvamp mon bedre?
Skal man have tilegnet sig et sprog for
at kunne udtrykke sig med farver, og
kan man male pa andet end papir og
lærreder? Som regel er det kun fantasien, der sætter grænser.
Kunst er for alle – store som små
Hurlumhejhuset er en integreret daginstitution i Lystrup, som har ca. 100
børn i alderen 0-6 ar. Hen over sommeren sætter vuggestuen et særligt
fokus pa kreativiteten gennem forskellige spændende tiltag. Hele forløbet ender ud med udstillingen ”Kunst i
børnehøjde” i Elsted Sognegard.
At udtrykke sig med farver og materialer er ikke kun forbeholdt voksne.
Vuggestuebørnene i Hurlumhejhuset
vil med udstillingen gerne vise, at
kunst er for alle. Udstillingen byder pa
en farverig vifte af ”værker”, og pædagogerne haber pa, at den vil give et
lille indblik i den glæde og begejstring
det er for børnene at være kreative .

Ægte win-win
”Hurra, det bliver fedt” var Oscars første kommentar, da han for nylig fik at
vide, at vuggestuen skulle i gang med
at male. En kommentar, som gar lige i
hjertet, og som giver øget arbejdsglæde og motivation. En absolut ikke ubetydelig gevinst ved at arbejde med
sma børns kreativitet er, at deres taktile sans, finmotorikken og øje-handkoordinationen styrkes. Sproget far
flere nuancer og de sociale relationer
forstærkes, idet fx flere børn kan være
sammen om samme kunstværk. De
lærer ogsa at vente pa, at det bliver
netop deres tur til fx at fa den flotte
røde farve. Listen er lang over, hvad
det gør af gavn for børnene at lave
værkstedsaktiviteter. Her er tale om
ægte ”win-win”.

Om udstillingen
Udstillingen kan opleves frem til d. 2.
oktober 2019 – som udgangspunkt pa
hverdage kl. 10.00- 15.00, bortset fra i
undervisningssituationer, ved begravelseskaffe og andre aktiviteter. Kontakt evt. kordegn Christina Raakjær
Nielsen pa tlf. 86 22 68 12 el. elsted.sogn@km.dk

