FUELGUIDE
F O R

B A R N E H A G E B A R N

IGNITE CURIOSITY I SPARK CONNECTIONS

BARN ER FØLELSESVESENER OG DERFOR HAR
SPØRSMÅLENE I BOKSEN FOKUS PÅ Å
FREMME BARNAS EMOSJONELLE
INTELLIGENS.

HVORFOR

HVA

HVORDAN

Mange av spørsmålene handler også om å skape
samtaler som kan gi fellesskapsfølelse og mulighet
til å adressere relevante temaer for barn. FuelBox
BARN er ment å være underholdende samtidig som
den utvikler barns emosjonellens intelligens,
refleksjonsevne og kommunikative ferdigheter.

DETTE ER BOKSEN SOM KAN STIMULERE
BARNAS SPRÅKUTVIKLING, SKAPE
REFLEKSJONER OG GODE SAMTALER
MELLOM, OG MED, BARN.
FuelBox BARN inneholder 186 spørsmål fordelt på
seks kategorier som kan sette i gang engasjerende,
meningsfulle og underholdende samtaler mellom
barn og mellom barn og voksne.

VI ANBEFALER VI AT DERE BRUKER FUELBOX
GJENTATTE GANGER, PÅ ULIKE MÅTER OG
OVER TID FOR Å LA BARNA ØVE PÅ Å SETTE
ORD PÅ TANKER OG FØLELSER SAMMEN MED
ANDRE.
Denne FuelGuiden gir dere tips til hvordan dere kan
implementere og fasilitere bruk av FuelBox for å
skape et godt barnehagemiljø og en kultur hvor barn
opplever tilhørighet, utvikling og trygghet!

Bevisstgjør & Motiver

v Når du introduserer FuelBox for første
gang, anbefaler vi at du deler dine
tanker rundt spørsmålene under:
v HVORFOR skal dere bruke FuelBox?
v HVORDAN skal dere bruke FuelBox
fremover? Bruk modellering i oppstart
med de minste!

INTRODUKSJON
Engasjer & Opplev

v Et barn trekker et vilkårlig kort
v Alle barna i gruppa deler sine
refleksjoner.
v Utfordre barna til å være
engasjert, nysgjerrige og til å
stille oppfølgingsspørsmål.
v Når alle har delt, kan neste barn
trekke et nytt kort.
.

FASILITERING
Utvikle gruppedynamikken

v TALKSHOP I GRUPPA
Barna sitter sammen med en voksen i
gruppe og trekker kort fra FuelBox
v FUELLUNSJ
Bruk FuelBox under måltider med barn i
grupper, eller inviter en annen avdeling for
samtaler på tvers.
v FUELUKE
Trekk et relevant kort fra boksen og få alle i
barnehagen eller på avdelingen til ha minst
fem samtaler med ulike barn/voksne på en
uke med dette spørsmålet.

PROMOTERING

FUELGRUPPER

SELVREFLEKSJON
La barna ta en refleksjonspause
med et spørsmål fra FuelBox.
Del gjerne dette med andre i
gruppa.

v Tilbud til barn om å delta i grupper som
benytter FuelBox som samtaleverktøy.
Fasiliteres av voksen. Kan f.eks være
rene jente- og guttegrupper, eller i
førskolegruppa. Kan brukes som
oppstart, avslutning eller hovedaktivitet
i gruppa.
v I stasjonstrening har mange god
erfaring med å bruke FuelBox på en
gruppe.

FUELMOMENT
v Start samlingsstund med å trekke et
kort fra FuelBox!

FUEL UTE

v Trekk et kort og la barna tegne det de
tenker på!

v Ta med FuelBox på tur med
barna.

v La et prosjekt starte med at gruppa
blir kjent med med hverandre gjennom
samtaler!

v La barna snakke mens de går
eller under måltider ute.

PLAYFUEL

FUELTID
v Ha samtaler mellom barna og
de voksne enten i gruppe eller
en voksen og ett barn.
v Kanskje barnet kan gjenfortelle
og dele noe av det dere snakket
om til andre barn og voksne?

v Et eksempel på lek med FuelBox er å la
alle barna stå i to ringer, trekk et
spørsmål som leses høyt og la barna dele
sitt svar 2 og 2. Etter ett minutt beveger
ytterste ring seg, og de deler med det
nye barnet foran seg.
v Det er ekstra gøy når bamsen eller
dukken trekker et kort opp fra lommen!
v La barna leke FUELEHVISKEREN! Trekk
et spørsmål som barna hvisker svaret på
til den som sitter ved siden av.

FUEL KALENDER
I M P L E M E N T E R I N G
S E T T

FUEL
AKTIVITET

S A M T A L E N E

NÅR

PÅ

P L A N E N

ORGANISERING

FASILITERING

People will forget
what you said
People will forget
what you did
But people will never forget
how you made them feel
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Maya Angelou
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LET’S CONNECT
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