P RA KS I SF ORTE LLING
NÅR

M Å L GRU PPE R

FLODHEST BLIR TIL HIPPOPOTAMUS

Glede er et nøkkelord for oss i arbeidet
med engelsk i barnehagen. Jeg ser at barna
gleder seg og er ivrige når de vet at det er
engelsk i luften. De bruker engelske ord av
og til, når de snakker med hverandre og
ofte er det fulgt av latter. De spør ofte:
«Hva er det på engelsk?» Voksne og barn
kan leke med uttale, finne ord som likner
på hverandre på engelsk og norsk, for
eksempel «hus» og «house», «kake» og
«cake» disse ordene har felles røtter, men
de har blitt litt forskjellige. Det gir oss en
enestående anledning til å høre små
forskjeller i lydene og uttalen – særlig
vokalene.Vi synes rett og slett at det er
morsomt å leke med ord og lyder. Et av
barnas favoritter er «flodhest» og
«hippopotamus» (fra Eric Carles bok om
den lille musen som leter etter en venn).
Dette engelske ordet gir oss mye latter, på
grunn av formen – det engelske ordet er
langt sammenlignet med det norske, og det
er lyder som gjentar seg og gir ordet en
spennende klang når vi uttaler det. Tenk
deg noe så rart som «hippopotamus»!
Denne praksisfortellingen viser hvordan
lek med språk gir barna glede ved å
utforske og undre seg over ordene i ulike
språk. Gjennom å sammenlikne ordene på
norsk og engelsk får barna innsikt i det at
språk kan være forskjellige, at selv om det
brukes ulike ord, kan innholdet i disse
ordene være likt, og de får positive
erfaringer gjennom denne språklige
utforskningen.

Kurset er rettet mot ansatte og ledere i
barnehagen og inneholder en rekke
praktiske og nyttige tips til hvordan
barn kan få gode språkkunnskaper og
slik et godt fundament for fremtiden.

LYS T T IL Å
S TA RT E ME D
ENGELSK I
BA R N E H AG E N ?

KO N TA K TIN FO
Kurstilbud og priser

!

Vi holder kurs/personalmøte inntil 3 timer
pris 10 000,- .

!

Ved kurs utenfor Oslo, kan reiseutgifter
komme i tillegg.

!

Om ønskelig kan vi delta på plandager.
Pris avtales.

!

Kontakt Gro Ingunn Kaasa
for spørsmål og for
å gjøre nærmere avtale.

!

Kontaktinformasjon :
Gro Ingunn Kaasa 90179820
gikaasa@me.com

!

Elena Tkachenko
elena.tkachenko@hioa.no

Forfatterne holder
kurs/personalmøter
med faglig og praktisk
innføring i temaet.

KO NS EPT
Hvorfor skal barnehagebarn ha
kjennskap til engelsk? Blir det å
bringe skolen inn i barnehagen?
Hvordan kan lek med engelsk ha
sammenheng med barnehagens
generelle arbeid med
språkstimulering?

!

Dette kurset tar utgangspunkt i et
treårig engelskprosjekt i Oslo kommune
og handler om lek og glede med engelsk
og språklig mangfold i barnehagen.
Kurset vil formidle hvordan
barnehagene kan jobbe systematisk,
aktivt, målrettet og kreativt med engelsk
og skape et språkmiljø som gir alle barn
et godt grunnlag for språkutvikling. Vi
byr på våre erfaringer fra arbeid med
engelsk i norske barnehager, vi
beskriver viktige metoder for
språkstimulering for barnehagebarn, og
gir praktiske tips til hvordan man kan
introdusere engelsk i barnehagens
eksisterende språkmiljø.

!

Kurset gir mange gode eksempler fra
barnehagens hverdag som egner seg som
inspirasjonskilde og idébank for
språkstimulerende arbeid i barnehagen
generelt og for å jobbe med engelsk med
barnehagebarn spesielt.

O M K U R SH OL D ER N E
Elena Tkachenko
er førstelektor i norsk på
Barnehagelærerutdanning ved
Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hun har utdannelse fra Statsuniversitetet i
St. Petersburg og Universitetet i Oslo med
faglig bakgrunn i lingvistikk, barns
språkutvikling, norsk som andrespråk og
flerspråklighet. Hun har skrevet flere
fagbøker og vitenskapelige artikler i Norge
og internasjonalt. Hun har vært faglig
konsulent for prosjektet «Engelsk i
barnehagen».
Åse Bakken
er styrer i Gydas vei barnehage,
i bydel Frogner i Oslo. Hun er
utdannet førskolelærer fra
Hamar Lærerhøgskole og har
videreutdanning i pedagogisk veiledning,
spesialpedagogikk, psykologi og
prosjektledelse. Hun har 30 års erfaring fra
barnehagearbeid og er engasjert i
kompetanseutvikling for barnehageansatte i
bydelen. Hun var en av to prosjektledere for
«Engelsk i barnehagen» i Oslo kommune i
perioden 2008–2011.

Davina Talén
er montessoripedagog fra St.
Nicholas Training Centre for
the Montessori Method of
Education i London. Hun etablerte og har
drevet Davinas barnehage i Oslo i 23 år.
Hun har også nylig utviklet
observasjonsskjemaet By barnet opp til dans
sammen med forskerne Jan Mossige og Ernst
Ottem fra Bredtvedt kompetansesenter.
Davina var også i mange år engasjert i
arbeidet for dyslektikere i Norge og var den
første mottaker av Dysleksiforbundets
dysleksipris, som utdeles annethvert år.

Gro Ingunn Kaasa
arbeider som seksjonsleder for
barnehager i bydel Frogner i
Oslo kommune.
Hun er utdannet førskolelærer ved
Barnevernsakademiet i 1987, og har
videreutdanning innen spesialpedagogikk,
pedagogisk veiledning og familieterapi. Hun
var en av to prosjektledere for «Engelsk i
barnehagen» i Oslo kommune i perioden
2008–2011.

http://www.engelskibarnehagen.no/

