Kulturelle udtryksformer og værdier
Kultur er den verdensopfattelse, de værdier, de normer og den faktiske adfærd, som
mennesker overtager fra deres forældre, og som de - eventuelt i ændret form - forsøger at
give videre til deres børn.
Barnet skal:










Kunne forstå og kunne begå sig i forskellige kulturelle sammenhænge.
Have kendskab til naturlige og sunde materialer, og skal kunne udtrykke sig musisk.
Udvikle kreativitet og æstetik i tanke og handling.
Lære sange, sanglege, rim og remser.
Opnå kendskab til årets traditioner.
Opnå kendskab til og kunne forstå, hvordan vi skal opføre os overfor hinanden i
forskellige sammenhænge.
Lære materialer, redskaber og moderne medier at kende. Herunder de digitale medier,
som bruges i forbindelse med oplevelser og i forbindelse med skabende kulturelle
aktiviteter (som for eksempel at tegne, male, lave film, tage billeder o.s.v.).
Være med til at skabe kultur.
Have kendskab til danske værdier og kultur.

I Nattergalen lægger vi vægt på at holde nogle af de gamle traditioner i hævd. Men vi lægger
også vægt på at skabe nye, der kan blive en del af den kultur, som børnene tager med sig
herfra. Vores begivenheder og traditioner er både et udtryk for vores kultur og en ramme om
hverdagen. Børnene får almenviden og kendskab til højtider og samfundets traditioner gennem
leg, musisk udfoldelse og sansning.
Vi giver barnet mulighed for at lære forskellige kulturelle udtryksformer at kende, ved at
tilbyde aktiviteter og temaer, hvor barnet gennem naturen bruger sin kreativitet og fantasi.
Vores opfattelse er, at jo flere kulturelle møder barnet oplever, jo mere bredspektret bliver
dets opfattelse af verden, andre mennesker og af sine egne muligheder og potentialer.
At være i naturen betyder rummelighed og foranderlighed. Her har kun få ting veldefinerede
funktioner. F.eks. kan en pind blive til en pistol eller til en dukke. Dette udfordrer i særlig grad
børnenes fantasi og kreativitet. Og det fremmer opfindsomheden.
Børnene får kendskab til Danmarks historie og kulturarv ved, at vi besøger lokale historiske
steder. Og vi læser bøger og fortæller historier fra gamle dage. Vi arbejder endvidere med
forskellige af naturens materialer, som bruges til at skabe og fremstille f.eks. forskellige
legeredskaber. Børnene deltager i kulturtilbud - som f.eks. teater og musik.
I dagligdagen møder børnene et miljø:








Med voksne, der inspirerer og nuancerer de daglige aktiviteter.
Med et udeliv, der udfordrer til kreativitet.
Med voksne, der er rollemodeller.
Hvor de mødes med respekt.
Med demokrati og medbestemmelse.
Med mulighed for at deltage i forskellige kulturtilbud.
Med tid og rum til at udvikle eget initiativ gennem sang og leg.

