Hejsan barnen!
Vet ni vad? Igår märkte jag en ganska intressant sak. Jag ser annorlunda ut och jag är också
ganska mycket annorlunda än min kompis igelkotten. Om du tittar noga omkring dig, märker du
att vi alla är ganska olika.

Vi ser alla lite olika ut och vi kanske också gillar att göra olika saker. Och vet du vad, det tycker
jag att är helt bra! Det skulle vara ganska tråkigt, om alla människor och alla djur skulle vara helt
likadana.
I Barnkonventionen används sådana ord som likvärdighet och icke-diskriminering. De här orden
är lite svåra och besvärliga – åtminstone för mig.
Men egentligen betyder de endast alla ska behandlas på ett bra sätt – man ska till exempel inte
tala illa om någon eller mobba någon eller lämna någon utanför leken.
Om något barn exempelvis inte kan se eller höra eller om barnet inte kan gå, ska man hjälpa
barnet och ge barnet sådana hjälpmedel att det kan vara till exempel på dagis tillsammans med
andra barn.
Inget barn får heller mobbas för att det exempelvis talar ett annat språk än du själv eller på
grund av att ett barn har en annan hudfärg. Det är de vuxnas uppgift att se till att sådana
situationer reds upp och att ingen blir mobbad. Du ska alltid berätta för en vuxen, om du ser
eller upplever sådana situationer!
Hälsningar

Tiuku
Tips för genomförandet:
Läs med barnen någon av böckerna nedan eller någon
annan lämplig bok, där temat är kompisrelationer och att
lära sig acceptera olikheter. Diskutera i er grupp vad varje
barn kan göra så att alla får delta i leken och att ingen
blir lämnad utanför. Med de större barnen kan ni göra en
Tiuku-stickdocka (färgläggningsbild och modell finns i
materialet) och ordna en egen miniatyrföreställning eller
teaterföreställning med detta tema. Endast fantasin sätter
gränser!
Boktips:
H.C. Andersen: Den fula ankungen
Guido van Genechten: Ricky
Katri Kirkkopelto: Piki
Jane Simmons: Koirakaverit

