
Hejsan barnen! 

 

Vet ni vilken dag det är i dag? Det är ER dag, nämligen dagen för barnets rättigheter!  
Dagen firas för att hedra Barnkonventionen. Vet ni vad den är? Barnkonventionen är ett avtal  
där nästan alla länder i världen har lovat se till att barnen har det bra. De vuxna i er grupp kan 
berätta mer om det här, fråga av dem!

Barnkonventionsdagen kan firas på många sätt. Såg ni i morse att man flaggade? Dagen firas 
med flaggning. Ni kan också göra ett vimpelband, som ni kan använda som dekoration. Jag har 
skickat er anvisningar. Ni kan också ordna en egen fest! Vi här i Hoppsan-skogen firar genom att 
sjunga, leka och dansa.

På fester ger man ofta gåvor och jag vill också ge er en gåva. Jag har lite tittat på er och till min 
glädje märkte jag att ni är riktigt trevliga typer! Därför ger jag som present till er en berömmas-
kin. Det är en maskin som berömmer precis alla! Ni kan också göra en egen berömmaskin, jag har 
skickat anvisningarna till de vuxna. 

Jag önskar er en trevlig Barnkonventionsdag,

 
Tiuku



 
Tips för genomförandet: 

Festen

Fira Barnkonventionsdagen tillsammans med barnen. Mer information om Barnkonventionen och Barn- 
konventionsdagen får du på webbplatserna www.lapsenoikeuksienviikko.fi  och www.lapsenoikeudet.fi

Ni kan också bjuda in gäster, exempelvis familjedagvårdare och barn från en annan grupp eller ett annat område. 
Ta med barnen i planeringen och genomförandet av festen. Barnen kan beroende på åldersnivå baka, dekorera,  
ta emot gäster, uppträda, fungera som fotograf eller till exempel servitör. Det är bra att lyssna på barnens öns-
kemål om vilken roll de själva vill ha i festförberedelserna och på festen. Ett barn kanske gillar att uppträda medan 
ett annat barn föredrar att dekorera. Diskutera med barnen på förhand hur de ska klä sig på festen. Veckans tema 
är att varje barn har rätt att vara sig självt och därför kan festkläderna också vara barnets egna favoritkläder.  
För någon kan det vara en prinsesskostym och för en annan favoritoverallen.

Vimpelbandet

Vimpelbandet kan ni göra med barnen av ett material som kan skrivas ut, på ena sidan kan barnet rita en bild av 
sig och på andra sidan kan man skriva barnets önskemål om t.ex. sånger, lekar, böcker eller utfärder. Vimpelbandet 
kan också vara framlagt efter Barnkonventionsveckan och ni kan småningom uppfylla barnens önskemål.

Berömmaskin

Berömmaskinen kan t.ex. vara en papplåda eller ett bord som är övertäckt med en duk. Gör en knapp på beröm-
maskinen och när man trycker på den så ger den beröm. Dekorera maskinen med barnen så att maskinen blir fin. 
På maskinen kan ni också fästa en bild av Tiuku. En vuxen eller ett barn går in i berömmaskinen och ger beröm-
men. Berömmen kan sägas högt eller så kan maskinen ha en lucka genom vilken berömmet ges på en lapp eller 
med ett kort. 

Ni kan använda färdiga beröm och/eller så kan ni med barnen hitta på egna. Med en Android-apparat kan ni i 
Google Play ladda ner appen Kehukone, som på finska läser upp trevliga beröm när man trycker på rutan. Beröm-
maskinen kan ni hålla kvar i gruppen någon tid eller så kan ni ta fram den alltid då ni vill ha något uppiggande. 
Kom också ihåg att berömma de vuxna!

 


