SMTTE modellen
I Norddjurs bruger alle dagtilbud den samme model, når der skal laves
handlingsplaner.
Denne model hedder SMTTE-modellen.
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Titel og årsag
Halloween
Halloween (All Hallows Evening) finder sted aftenen før allehelgensdag
den 31. oktober. Oprindeligt tog man denne dag afsked med sommeren
og hilste vinteren velkommen og takkede for høsten. Samtidig mindedes
man de døde fra det forgangne år.
I slutningen af oktober/starten af november fejres halloween på Anholt
med en kæmpe fest for børnene arrangeret af den lokale forening: FAB
Der bliver pyntet op i bedste halloween-stil i sorte, lilla, orange farver, der
bliver spist ækel makaber mad og leget uhyggelige lege og ikke mindst så
er alle voksne såvel som børn uhyggeligt udklædte.
Børnene elsker og gruer for festen.

Sammenhæng
For at skabe overblik over årets opgaver /temaer og vigtige begivenheder
har vi Anholt Børnehave udarbejdet et Årshjul. Her kan man måned for
måned i hovedtræk se traditioner og tilbagevendende aktiviteter. Det er
tænkt som en hjælp til at holde styr på årets mange opgaver og som en
hjælp til planlægningen af diverse aktiviteter.
Hvert punkt i årshjulet beskrives nærmere i en SMTTE.
I det følgende beskrives punktet Halloween, som er blevet en
tilbagevendende begivenhed på Anholt. I de pædagogiske læreplaner
er traditioner netop noget vi har valgt,at have fokus på.

Mål
Vores mål er:
At børnene ikke skal være bange for latterlig overtro om trolde og monstre
men få et indblik i betydningen af magi og mystik og give plads til og blive

revet med af det eventyrlige og mytiske.
Halloween skal være både uhyggelig og skæg. Dekorationerne er kun
effektive, hvis man et øjeblik forskrækkes - men man skal finde sig selv
med et smil om munden længe efter, når man tænker på det.

Tegn
For at se om vi er på vej mod opfyldelse af målet vil vi se efter følgende
tegn:

Børnenes opmærksomhed på det uhyggelige skærpes. Der opstår en vis
forventning omkring den forestående fest-ikke en frygt!
Børnene leger både kendte og selvopfundne monstrelege, de udviser
interesse for emnet
Børnene viser glæde og opsøger selv de aktiviteter, som vi tilbyder.
De vil gerne deltage og ønsker at benytte de tilbud vi giver dem.

Tiltag
Der har været en tendens til at festen blev lige en tand for uhyggeligt især
for de små børn. For at nå målet vil vi gøre følgende:
Vi vil læse for børnene om alle de uhyggelige væsener man kan møde til
halloween, og forklare, at man ikke skal tage det alt for alvorligt. Vi vil se
små tegnefilm på youtube om emnet henvendt til børn.
Vi vil udhule græskar og lave de lysende græskarlygter og fortælle
legenden om Jack O'Lantern. Vi vil bage brød med græskarkødet og
riste græskarkernerne.

Vi vil producere halloweenpynt og vi vil pynte børnehaven op med nyt og
gammelt halloweenpynt. (Grene med flagermus, græskarmænd,
spøgelser mm. i karton, edderkoppekastanjer, fyrfadslygter)

Evaluering
Vi evaluerer på p-møde men også undervejs for at se om vi har opnået
målet eller om der skal justeres på tiltagene.
Så vi holder dagligt øje med tegnene og registrerer, hvorvidt tegnene er i
spil på den gode måde, har modellen for dette tema været tilpas
nærværende?
Det skulle gerne resultere i et godt gys!
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