Brev 1

Hej alla barn!!
Kommer ni ihåg mig?
Om ni inte gör det, så gör det inget, för jag kommer ihåg er!
Jag heter Tiuku. Jag är barnens vän och bor i Hoppsan-skogen. Hoppsan-skogen är ett fint
ställe att bo på. Här finns regnbågsträd under vilka jag leker med mina vänner. Mina vänner
är Spindeln, Katten, Ekorren, Igelkotten, Hästen, Giraffen och alla andra invånare i Hoppsanskogen. Vilka är dina vänner?
Ibland kan vänner vara sådana vänner som andra inte ser, fantasivänner. Min fantasivän
heter Smulan. Smulan är ganska liten och kanske det är därför de andra inte ser henne, men
hon är lika viktigt som alla andra vänner. Har du någonsin haft en fantasivän.
Vet ni annars vad barnets rättigheter är? Barnets
rättigheter är regler som vuxna har lovat följa för att
alla barn ska ha det så bra som möjligt. Mår du bra
nu?
Till barnets rättigheter hör att vuxna måste se till att
barnen får ett gott bemötande, att barnen inte
mobbas eller skadas, att barnen får mat, vård och
kramar. Vuxna måste också lyssna på vad barnen
har att säga och vad de tycker i saker som gäller
dem.
Barnets rättigheter gäller alla barn. Du, mig, Spindeln
och Smulan också, fast den är så liten. Barnets
rättigheter tillhör alla.
Hälsningar,

Tiuku
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Tips för genomförandet:
En fantasivän
Diskutera vänskap och gott bemötande med barnen. Hur får man vänner?
Planera och rita en fantasivän tillsammans med hela gruppen eller i mindre grupper! Hur ser
en fantasivän ut? Vad vill fantasivännen helst göra? Var bor fantasivännen och vad är hans
eller hennes favoritmat?
Om ni vill, kan ni skicka er bild på fantasivännen till barnets rättigheters e-postadress
lapsenoikeudet@lskl.fi, så skickar vi tillbaka en hälsning från Tiuku till barnen! Vem vet,
kanske någon av de fantasivänner som barnen ritat bor i Hoppsan-skogen nästa år 😊
Visste du att Tiuku också är en figur som barnen själv har planerat? Läs mer (på finska):
https://www.lapsenoikeudet.fi/blogi/lapset-ideoivat-maskotin-lapsen-oikeuksien-viikolle/
Bekanta er med Tiuku
Ni kan bekanta er närmare med Tiuku också genom att färga Tiuku-bilder och göra en Tiukustickdocka. Tiuku gillar regnbågens färger, så låt kreativiteten flöda när ni väljer färger!
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Hej igen alla barn!
Har ni varit supertrötta någon gång? Så trött att någon har
burit dig till din säng? Jag har åtminstone varit det, och också min vän
Spindelns föräldrar har fått bära Spindeln till sin säng!
Minns ni när jag berättade om Hoppsan-skogen? Spindeln bor med sin familj i Hoppsanskogen. Han har 110 syskon! Tror du att han minns namnen på alla sina syskon?
När föräldrar har så många barn har de mycket att ta hand om. Spindelns föräldrar har varit
ganska trötta, men ändå ville de ordna en födelsedagsfest för Spindeln och hans syskon, och
de bjöd in alla invånare i Hoppsan-skogen till festen. Det var en jätterolig och stor fest!
Efter festen var Spindelns föräldrar helt utmattade. Då erbjöd sig Ekorren och hans familj att
sköta Spindeln och alla hans 110 syskon i några dagar för att föräldrarna skulle få vila. Det
var väl snällt gjort? Ibland behöver också föräldrarna hjälp och stöd av andra.
Var och en av oss har rätt till vila, både barn och
vuxna, och var och en av oss behöver ibland hjälp.
Man ska komma ihåg att be om hjälp om man till
exempel inte själv kan något. Jag behöver till
exempel fortfarande hjälp med att borsta mitt hår!
Vilka saker behöver du hjälp med?
Och vad är du verkligen bra på? Ni kan väl visa
varandra vad ni kan?
Hälsningar,

Tiuku
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Tips för genomförandet:
Talangshow
Nu får barnen visa sina talanger! Ordna en talangshow. Kan någon redan göra en
kullerbytta? Kan någon hoppa riktigt högt? Kan någon skälla som en hund eller gör riktigt
lustiga miner?
Fundera tillsammans med barnen, vad de är skickliga på och visa er talanger för varandra.
Musiklek
Ni kan också leka musiklekar och låta barnen själva berätta vad de är bra på! I denna uppgift
behöver ni något mjukt föremål (t.ex. en ärtpåse eller en mjuk boll) samt en musikspelare.
Barnen står i en cirkel och musiken spelar. Ärtpåsen kastas från ett barn till nästa barn tills
musiken upphör. Barnet som har ärtpåsen i handen berättar då en sak som han eller hon är
bra på.
Målet är att varje barn åtminstone en gång ska få berätta om sina talanger. För att underlätta
uppgiften kan lekledaren berätta vad lekledaren själv är bra på eller ge andra exempel.
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Hejsan barnen!
Kommer ni fortfarande ihåg alla barnets rättigheter? Inte?
Då ska jag påminna er om den. Du och alla andra barn har rätt att
växa upp i trygghet, rätt till vila, lek och fritid, rätt att lära dig och
utvecklas och rätt att till exempel få vård när du är sjuk.
Och varje barn har rätt till gott bemötande. Det betyder att ingen får mobbas eller skadas eller
lämnas ensam, utan alla har rätt till ett gott bemötande. På samma sätt som man själv vill att
man ska få ett bemötande.
I dag var Igelkotten på dåligt humör när allt gick åt skogen i morse. Igelkotten vaknade för
sent, så han fick bråttom till skolan, och byxorna var så tilltrasslade och att han inte ta på sig
dem. Ekorren kom för att hämta honom till skolan och gissa vad? Igelkotten var så arg över
sina byxor att han på flit stack Ekorren med sina piggar och det tog ont på Ekorren. Och
sedan var också Ekorren på dåligt humör, och de gick båda arga till skolan. Jag tröstade
Ekorren och frågade av Igelkotten om han märkte att Ekorren blev sur över det du gjorde.
Igelkotten berättade varför han själv var på dåligt humör och bad Ekorren om ursäkt. Efter det
blev alla igen på bättre humör.
Ofta beror mobbningen på att mobbaren själv är på
dåligt humör, såsom Igelkotten var, men ändå får
han inte göra som han gjorde. Det är inte rätt gjort
att låta andra lida för att man är på dåligt humör.
Du kommer väl alltid ihåg att bemöta dina kompisar
väl? Om du inte själv får ett gott bemötande ska du
berätta det för någon trygg vuxen, till exempel på
daghemmet eller hemma.
Jag önskar en dag med gott humör,

Tiuku
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Tips för genomförandet:

Färdigheter i växelverkan och känslor
Fundera tillsammans på hur Igelkotten kände sig efter morgonståhejet och hur Ekorren kände
sig när Igelkotten hade stuckit sina piggar i Ekorren.
Hur mår barnen själva nu? Hurdana saker som ni gör i grupp eller med kompisar ökar det
goda humöret hurdana saker skapar dåligt humör? Hur kan var och en själv påverka hur
kompisarna mår? Vad ska man göra om man blir på dåligt humör?
Berömmaskin
Bygg en egen Berömmaskin! En sådan kan vara t.ex. en papplåda eller ett bord som är täckt
med en duk. Gör en knapp på Berömmaskinen och tryck på knappen så ger den beröm.
Dekorera maskinen med barnen. På maskinen kan ni också fästa Tiukus bild 😊
När Berömmaskinen är färdig går en vuxen eller ett barn in i Berömmaskinen och ger beröm.
Berömmet kan sägas högt eller så kan maskinen vara försedd med en lucka genom vilken
berömmet ges med en lapp eller ett kort. Berömmaskinen kan få stanna kvar i gruppen ett tag
eller lyftas fram när ni vill höra uppiggande beröm. Kom ihåg att berömma vuxna också!
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Hej igen barnen!
Hur mår ni idag?
Är ni på gott humör eller har ni några sorger eller bekymmer? Jag är fortfarande på gott
humör, eftersom Igelkotten och Ekorren är vänner igen.
Jag blir alltid glad när jag får sjunga med kompisar. Tänk om vi alla idag tillsammans sjunger
en sång om barnens rättigheter? Eller om ni ännu inte kan sångens ord, så kanske vuxna kan
spela den för er och ni kan dansa till musiken.
Ni kan också hemma lära de vuxna Sången om barnets rättigheter.
I Sången om barnets rättigheter sägs att jag har rätt
att vara just den jag är och att du har rätt att vara just
den du är. Det är riktigt sant. Var och en får vara
precis den som han eller hon är, och var och en är bra
precis som han eller hon är.
Jag är till exempel ganska lustig, och jag gillar att vara
lustig. Jag är färggrann, lurvig och har grönt hår. Min
vän Igelkotten är ganska taggig och Hästen har riktigt
hårda och fina hovar.
Har du nånsin funderat på vad det är som gör dig till
den du är? På hur sätt är du annorlunda än dina
kompisar? På vilket sätt är du likadan?
Att alla har sina egna egenskaper är fantastiskt, för de
gör oss olika. Det vore så tråkigt om vi alla var
likadana.
Vad tycker du om en värld där alla skulle vara som
Tiuku?

Tiuku
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Tips för genomförandet:

Sången om barnets rättigheter
Sången om barnets rättigheter (på finska) orden, noterna, inspelningen samt den musikvideo
med koreografi som barnet gjort i anslutning till den finns på webbplatsen för Veckan för
barnets rättigheter:
https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/yleista/arkisto/lapsenoikeuksi
enlaulu/
Lyssna på sången och sjunga och dansa med! Om ni kan se videon kan ni dansa med
samma koreografi.
Att identifiera känslor
Titta på Tiukus bild och diskutera känslor. Vad känner Tiuku på det här fotot?
Varför känner hon så?
Hur mår du nu? Vad gör du när du är ledsen? Vad kan du göra om någon av dina kompisar
är ledsen? Hur vill du bli tröstad när du är ledsen? Vad gör du när du är riktigt glad? Visa för
de andra!

Vilka andra känslor känner ni igen än glädje och sorg?
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Hej alla barn!
Det har varit trevligt att prata med er den här veckan!
Kommer ni ihåg vad barnets rättigheter år? Utmärkt. Ni minns ju jättebra! Det är ju regler som
vuxna har lovat följa för att barn ska ha det bra.
Nu har vi firat Veckan för barnets rättigheter och i morgon är det Barnkonventionsdagen! Om
du ser Finlands flagga i flaggstången i morgon så flaggar den för alla ni som är barn. Vi i
Hoppsan-skogen hissar flaggan i topp genast på morgonen för alla barnen. Tur att Giraffen
har en riktigt lång hals, så han kan hissa flaggan själv! Visste du förresten att Giraffen har en
blå tunga? Det är för att Giraffen kommer från Afrika, där det är verkligt varmt och den blå
färgen skyddar tungan från att brännas.
Denna vecka firar vi barnets rättigheter på många olika sätt i daghem, skolor, klubbar och
överallt runt om i Finland. I dag kan ni fira barnets rättigheter tillsammans med er egen grupp
och i morgon kan ni fortsätta fira med era föräldrar eller andra vuxna som är viktiga för er.
Kom ihåg att berätta hemma om barnkonventionsdagen och vilka viktiga rättigheter ni barn
har!
Jag tänker fira barnens dag genom att klättra upp i ett
regnbågsträd och titta på hela Hoppsan-skogen och
vinka till alla.
Sedan ska jag baka en tårta och bjuda på den till alla
lustiga invånare i Hoppsan-skogen! För de är alla
viktiga, var och en. Precis som du och jag.
Jag önskar en trevlig Barnkonventionsdag!
Hälsar

Tiuku
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Tips för genomförandet:

Barnkonventionsdagen
Den egentliga Barnkonventionsdagen är lördagen den 20 november, men ni kan fira dagen
tillsammans redan på förhand!
Ni kan också bjuda in gäster till festen, till exempel familjedagvårdare med barn från annan
grupp eller ett annat område. Planera och ordna festen tillsammans med barnen. Vad vill de
göra?
Kom överens med barnen på förhand om hur de ska klä sig på festen. Tänk om var och en
får ha sina favoritkläder på barnens dag, till exempel pyjamas, maskeraddräkter eller en
lånad skjorta av mamma eller pappa? Om ni har tillgång till gemensamma maskeraddräkter,
kan ni också använda dem. Med hjälp av det utskrivbara materialet kan ni med barn laga ett
vimpelband där barnet på ena sidan kan rita sin egen bild och på den andra skriva ned
barnens önskemål t.ex. om sånger, lekar, böcker eller utfärder. Ni kan skriva ut vimpelbandet
på webbplatsen Lapsenoikeudet.fi. Vimpelbanden kan hållas framlagda även efter Veckan för
barnets rättigheter och ni kan förverkliga barnens önskemål småningom.
Ni kan också göra medaljer för varje barn och ge dem till barnen på ett festligt sätt bara för att
de är barn – det viktigaste vi har.

