INVITASJON
Bli kjent med
fire år gamle Sivatas
som bor på Sri Lanka
Et pedagogisk opplegg
der barn i Norge
lærer om
barn i andre land

Ny musikk av Gaute Ormåsen
Spennende filmer om Sivatas

Hei

Jeg heter Sivatas!

Jeg bor ved havet i landsbyen Mullivaikal nordøst på
Sri Lanka med mamma, pappa og fem brødre. I FORUTs barneaksjon
blir du bedre kjent med meg, og du kan bli med på månefest!

Kunnskap

Handling
Materiellet er gratis for alle barnehager og
skoler som ønsker å delta, men deltakerne
forplikter seg til å gjennomføre en
innsamlingsaksjon til inntekt for barn i andre
land. Vi tror at barn har et iboende ønske om
å hjelpe andre. Det å være med å hjelpe barn
som ikke har samme muligheter som dem
selv, fører til viktig læring og gir barn i Norge
en god opplevelse.

Kontantløs barneaksjon
Vi tilbyr kontantløs barneaksjon i samarbeid
med VIPPS. Gi beskjed ved påmelding
dersom dette er aktuelt for dere.

Pappa fisker

Barnehagen min

Månefesten

God morgen Sri Lanka
MUSIKKVIDEO

Barn i Norge lærer om dagliglivet til barn i
andre land. Opplegget skaper nysgjerrighet
og engasjement for kulturer som er
annerledes enn vår. Gjennom møtet med
jevnaldrende på Sri Lanka, bygges toleranse,
omsorg og empati. FORUTs barneaksjon
fokuserer ikke på nød og elendighet, men på
barns ressurser, evner og ambisjoner.
Den innholdsrike materiellpakken
formidler en ekte historie som gir læring
og kunnskap om en annen kultur,
likheter og ulikheter og felles behov som
vennskap, lek, familieliv og trygghet.

Jeg er Sivatas

Sendes alle som deltar

A
B

Fem filmer om Sivatas og familien hans.

C

Fem store plakater med tema fra filmene.

D
E
F
G
H
I

Fem illustrerte fortellinger for høytlesning/lesetrening.

Fem sanger av og med Gaute Ormåsen.

MONKI er verdens beste venn og med i år også!
Jakkemerke til alle deltakende barn.
Informasjonsbrosjyre til barnas foresatte.
Kortspill memory/firkort/svarteper med morsomme motiv.
Veiledningshefte med bakgrunnsstoff, aktivitetstips,
idéer til gjennomføring og forslag til innsamlingsaksjon.
På forut.no/barn finnes tilleggsstoff, aktiviteter, spill,
m. m. fritt tilgjengelig for deltakere i barneaksjonen.

Sendes på bestilling

J
K

FORUTs basarvarer med 12 gevinster og 500 lynlodd.
FORUTs salgsvarer som kan selges for seg eller
sammen med det dere lager selv.
Usolgte varer kan returneres.
Bare et lite utvalg av varene er avbildet.

Innlevelse i andre menneskers situasjon vil bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse.
I et globalt perspektiv er det av stor betydning at barn utvikler nestekjærlighet og solidariske holdninger.
Fra rammeplanen for barnehager.

Monki og Minki møtte
Yanay på Sri Lanka!
Vennen min Yanay er en koselig elefant fra Sri Lanka.
Han ble veldig glad da jeg fortalte at Monki og Minki
skulle komme på besøk helt fra Norge, og han øvde
lenge på å si hei. Først var Monki sjenert og syntes
Yanay hadde et pussig navn og snakket rart.
Men da de hadde hilst og sagt hei i kor, oppdaget
Monki at Yanay er en artig fyr selv om han har andre
vaner og ser annerledes ut. Etterpå ble alle fire
verdens beste venner og hadde det fint sammen.
Håper du også vil bli vennen vår, hilsen Sivatas

Bli med!

Foreldrene er svært
begeistret for det barna lærer
i FORUTs barneaksjon

forut.no/barn
barn@forut.no
61 18 74 25

Jeg har vært så heldig å få jobbe med opplegget i mange
år og opplevd det store engasjementet ungene viser.
FORUTs barneaksjon gir barna viktig kunnskap og
refleksjon rundt egen og andre barns hverdag.
Ekstra spennende ble det da jeg selv reiste til Nepal,
og ungene i barnehagen senere fikk se at jeg
hadde møtt barna de kjenner fra barneaksjonen.
Vanja Slydahl,
pedagogisk leder i Polarhagen barnehage i Tromsø

Vinn studietur
til Sri Lanka!
Vi trekker to studieturer
blant alle som deltar.
To personer får dermed
møte Sivatas og se
prosjekter som støttes av
FORUTs barneaksjon.

NB! Vi trekker
en ekstra studietur blant
dere som melder dere på
før 20. juni 2017.
FORUT PB 300 2803 Gjøvik

#forut

Barneaksjonen
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Påmelding
kan gjøres på:

