SMTTE modellen
I Norddjurs bruger alle dagtilbud den samme model, når der skal laves
handlingsplaner.
Denne model hedder SMTTE-modellen.
De 5 bogstaver i SMTTE står for:
Sammenhæng
Mål
Tegn
Tiltag
Evaluering

Anholt Børnehave
Ørkenvej 1
8592 Anholt
T: 89592863
http://

Titel og årsag
Can it fly- a project about kites and dragons
Anholt Børnehave er blevet inviteret til at deltage i et projekt om drager på
e-Twinning, som er en digital platform for børn, pædagoger og lærere til at
netværke, udvikle samarbejdsprojekter og udveksle ideer i Europa.

Sammenhæng
I de pædagogiske læreplaner er traditioner noget vi har valgt, at have
fokus på.
På Anholt afholdes der hvert år i september en dragefestival. Et
arrangement, som udover børnefamilier tiltrækker andre lokale og turister,
som er bidt af drageflyvning.
Ved at gå i dybden med emnet drager forenes kunst, myte, symbolik med
bevægelse i naturen samt brug af fantasi og kreativitet.
På dansk betyder drager to ting, både de drager man selv kan bygge og
flyve med i blæsevejr - og de mytiske væsener man møder i eventyrene.
Fælles for begge typer drager er, at de oprindelig stammer fra Kina.
Projektet ønsker at indrage begge typer af drager.

Mål
Målet med at deltage i e-Twinningsprojektet “Can it fly?” er, at:

-Børnene får mulighed for at deltage i et internationalt samarbejde uanset
alder, evner og geografisk placering og dermed få en forståelse for andre
kulturer. Altså hvor man oplever sig selv som en del af noget større og

ser, hvordan alle, der deltager, kan arbejde med samme emne men få
forskellig udbytte alt efter baggrund.
-Børnenes fantasi bliver sat i sving og de bliver inspirerede til at udforme
drager på forskellige måder.
-Børnene får et historisk indblik i dragers betydning gennem et længere
tidsperspektiv.

Tegn
For at se om vi er på mod opfyldelse af målene, vil vi se efter flg tegn:
Børnene begynder at lege med drager og at tegne drager på forskellige
måder.
Børnene digter selv historier og sange om drager.
Børnene viser interesse for at se, hvad de andre deltagere i projektet har
lavet, ved for eksempel at ville tjekke deres fotos ud. Og dermed selv blive
inspirerede til at fremstille drager/tegninger/film og vise dette frem til de
andre ved at uploade det på Twinspace.

Tiltag
Vi vil bygge og udforme forskellige drager.
Vi vil tegne og klippe/klistre forskellige drager.
Vi vil læse bøger om drager og blive klogere på at drager startede som et
krigsredskab, senere fiskeredskab i Kina.
Vi vil se små film om drager fra filmcentralen, og måske selv lave film om

drager på i-Pad.
Vi vil dele fotos fra vores projekter i Twinspace.
Vi vil kigge på de andres projekter i twinspace og lade os inspirere til nye
ideer.

Evaluering
Når projektet slutter 1. november 2018 bliver der lavet og delt en fælles
film i Twinspace, som vi kan se og måske fremvise på en samling med
skolen eller til et forælrearrangement.
På pmøder vil vi løbende evaluere og registrere om tegnene har været i
spil.
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