Brev 1
veckan för

Hejsan barnen!

barnets
rättigheter

Jag heter Tiuku. Jag är alla barns vän och bor i Hoppsan-skogen. I Hoppsan-skogen finns många pölar. Det är
bra, för jag gillar pölar. Här finns också regnbågsträd och tågbanor. Det är skojigt att lata sig under regnbågsträden. När jag inte längre orkar lata mig åker jag med tåget till mina kompisar och leker med dem.
Jag ska berätta en viktig sak för er. Den viktiga saken är barnets rättigheter. Barnets rättigheter är lite som
regler och vuxna i nästan hela världen har lovat att följa dem.
Denna vecka talar vi om att alla barn har rätt till en framtid. Rätten till en framtid låter ganska fint och lite
avlägset, men vad betyder det i praktiken? Det innebär till exempel att vuxna måste se till att varje barn får
en trygg uppväxt och att vuxna tar hand om barnen, och att barn överallt i världen får gå i skolor, lära sig
och utveckla sig. Eller att varje barn har rätt till rena miljöer och skogar.
Drömmar och fantasier hör också till framtiden. Alla barn får drömma och förhoppningsvis förverkligas
drömmarna ibland! Jag gillar drömmar. Jag drömmer om en stor glassportion med gräddskum och att jag
kan hoppa högt. Vad drömmer ni om?
Jag drömmer också om att få höra er sjunga. Ni kanske minns från ifjol att jag gillar att sjunga! Det är underbart. Ibland sjunger jag med min vän Katten samtidigt som vi latar oss i regnbågsträden. Låt oss sjunga
sången om barnets rättigheter (på finska) Lapsella on oikeus. Jag har skickat noterna till de vuxna.
Hälsningar

Tiuku

Tips för genomförandet
Bekanta er med Tiuku genom att färga bilder av Tiuku
och genom att göra Tiuku-pinndockor. Tiuku gillar alla
regnbågens färger, så var kreativa då ni färgar färgbilderna!
Noterna till sången Lapsella on oikeus finns på adressen
www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/yleista/arkisto/lapsenoikeuksienlaulu/ (på finska). Ni
kan också utnyttja videon och lära er sångens koreografi tillsammans med barnen.
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Hejsan Barnen!

barnets
rättigheter

Har ni någonsin funderat på framtiden? Vad händer i morgon eller på veckoslutet? Eller kanske när ni är
stora skolelever? Det trevliga med fantasin är att vi alla när som helst kan fundera på allt möjligt underbart
och trevligt!
Drömmar och fantasier kan vara sådant som en människa önskar sig mycket starkt. Dröm om vad som helst,
till exempel om vilken slags kvällsmat du vill äta om du själv får välja vilken mat som helst. Eller så kan du
drömma om att ingen ska mobbas och att alla barn ska ha många kompisar. Även i Barnkonventionen sägs
det att ingen ska mobbas och att alla ska behandlas väl.
Jag drömmer om att få resa ut i rymden! Det vore skojigt om jag med ett rymdskepp fick uppleva ett äventyr.
Och när jag är stor vill jag kunna hoppa verkligt högt – så högt att jag med ett enda hopp kan ta mig upp på
ett hustak eller i Hoppsan-skogen ända upp till trädtopparna!
Drömmarna kan också vara små och vanliga. Små drömmar är också viktiga! Jag drömmer varje dag om att
få ta en tupplur på en trädgren i Hoppsan-skogen, för jag tycker att det är så avslappnande med en tupplur.
Vi kan alla drömma och fantisera – prova själv! Det är de vuxnas uppgift att låta barnen drömma.
Vad drömmer du om idag?
Hälsningar

Tiuku

Tips för genomförandet
Låt barnen måla, rita eller laga tavlor över framtida
drömmar och idéer. Ge barnen valfrihet i fråga om
färger, metoder och material så att de kan skapa sådana
konstverk som de själva önskar.
Lämpliga framtidsteman i tavlorna kan vara t.ex
• jag som vuxen/stor
• mina drömmar eller min drömdag
• hur ser framtiden ut?
Om ni vill, kan ni under dagen också titta på videor från
kampanjen #FårDrömma i Kommunikationsnätverket
för barnets rättigheter, där kända personer berättar om
sina drömmar då de själva var barn. Videorna finns på
adressen www.youtube.com/lapsenoikeudetfi .
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Hejsan Barnen!

barnets
rättigheter

En mycket viktig sak för oss alla är naturen. Naturen är viktig för djuren och människorna. Hoppsan-skogen
är ett hem för ett stort antal olika djur. Här bor Spindeln och Igelkotten och Ekorren och Hästen samt många
andra. Vilka djur bor i den skog som finns nära dig?
Skogen är en bra plats när du vill röra på dig och leka! Jag burkar göra utflykter till Hoppsan-skogen, men du
kan fara till den skog som finns nära dig. Du kan leka i skogen, bygga kojor, leka kurragömma eller prova på
skogsyoga. I Hoppsan-skogen bestämde vi oss för att göra en hinderbana. Spindeln och Igelkotten planerade tillsammans ett klättringsställe och jag och Haren gjorde hopphinder. Till slut gick vi alla till Igelkottens
viloplats. Det var underbart att vila och lyssna på vindens sus i trädkronorna.
Barn har rätt till en ren miljö och till att vuxna tar hand om den. Har du någonsin sett skräp i naturen?
Ibland ser vi skräp också i Hoppsan-skogen, men vi plockar alltid bort skräpet genast, eftersom skogen är en
viktig plats för oss och vi vill hålla den ren. Kom också du ihåg att alltid lägga skräpet i sopkorgen!
Ni kan ju också göra en utfärd i skogen. Kanske ni också kan planera en hinderbana i skogen? Då tänker jag
med ett teleskop från Hoppsan-skogen se vad ni gör!
Hälsningar

Tiuku

Tips för genomförandet
Planera med barnen en utfärd till skogen eller så kan ni på
gården göra en hinderbana. Kan ni hänga i trädgrenar, hoppa
från stenar eller springa mellan träden? Var finns det en bra
vilo- och avkopplingsplats? Ni kan också planera en fest för
barnens dag (dag 5) i skogen: vad vill barnen göra på skogsfesten? Om ni vill kan ni utnyttja kartan över Hoppsan-skogen för att komma med idéer och genomföra banan.
På Suomen Latus webbplats finns bra tips (på finska) för
aktiviteter utomhus och i skogar www.suomenlatu.fi/ulkoile/
lastentoiminta/lasten-ja-perheiden-ulkoiluvinkit/varhaiskasvatus.html
På webbplatsen för projektet Ilo kasvaa ulkona finns mycket
material och information (på finska) om aktiviteter utomhus
www.ilokasvaaulkona.fi/
I Finlands natur- och miljöskolförbund rf:s materialbank Mappa.fi finns Varhaiskasvatuksen luontoaakkoset (på
finska): www.mappa.fi/reppu/116
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Hejsan igen Barnen

barnets
rättigheter

Den här veckan har vi pratat mycket om barnets rättigheter.
Kommer ni fortfarande ihåg vad de är? Alldeles, barnets rättigheter är en form av regler som de vuxna i
nästan hela världen har lovat följa. I reglerna sägs till exempel att alla barn ska ha tillräckligt med tid för att
vila och sova, de ska få hälsosam mat och kläder. Barnen ska också ha tid att vara aktiv, leka och lära sig nya
saker. De vuxna måste också lyssna då barnet vill säga något.
Vi har pratat om att barn också ska få drömma och ha egna planer för framtiden. Planerna kan vara stora
eller små. Jag drömmer om rymden och tupplurar. Ekorren drömmer om ett riktigt stort hål där han kan
spara väldigt många nötter. Du kanske drömmer om att du får leka med din bästa vän eller kanske något helt
annat. Och vet du vad, drömmar kan förverkligas! Jag har till exempel haft en tupplur varje dag.
Spindeln drömmer om en stor fest. Just nu är det inte möjligt att ordna riktigt stora fester, men även den
drömmen kommer att förverkligas en dag. Men du kan också ha mindre fester, till exempel med din daghemsgrupp eller din familj!
Till barnets rättigheter hör också att barn har rätt att uttrycka sin åsikt och att vuxna ska lyssna på barnets åsikter. Därför får ni barn i dag berätta hur ni vill fira vår dag för barnets rättigheter, som alltså firas i
morgon! Vuxna ger er råd om hur ni kan laga ett önskemålens vimpelband – där får ni alla berätta om era
önskemål, vad ni vill göra tillsammans i en grupp i morgon eller kanske någon gång senare!
Hälsningar

Tiuku

Tips för genomförandet
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.
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Trevlig festdag alla barn!

barnets
rättigheter

Vet ni vilken dag det är idag? I dag är det ER dag, det är nämligen dagen för barnets rättigheter!
Dagen firas för att hedra konventionen om barnets rättigheter. Vet ni vad det är? Det är ett avtal där nästan
alla länder i världen lovar att se till att barnen har det bra. Vuxna i er grupp kan berätta mer om detta, ni ska
gärna fråga dem!
Minns ni att Spindeln drömde om att ha en fest? I dag är det en sådan festdag! Idag firar vi dagen för
Barnets rättigheters dag! Det stämmer, i dag är det er dag. Dagen för barnets rättigheter kan firas på många
sätt.
Såg du i morse att flaggorna vajar på flaggstängerna? Vi firar denna dag med flaggning. Tekin voitte liputtaa:
etsikäähän se eilen tekemänne viirinauha ja kiinnittäkää se jonnekin näkyvälle paikalle!
Ni kan också ordna en egen fest! Vi firar också i Hoppsan-skogen genom att sjunga, leka och dansa. De vuxna har också förberett ett trevligt festprogram för er.
Jag hoppas att ni har en underbar festdag! Jag har haft en jättetrevlig vecka då jag fått se vad ni har gjort. Vi
kanske träffas igen nästa år?
Ha en trevlig dag för barnets rättigheter

Tiuku

Dagen för barnets rättigheter 20.11.
veckan för

Festen för Barnets rättigheters dag

barnets
rättigheter

Fira barnets dag tillsammans med barnen. Mer information om Barnkonventionen och dagen för barnets
rättigheter finns på webbplatsen www.veckanforbarnetsrattigheter.fi och www.lapsenoikeudet.fi/sv.
Ta med barnen i planeringen och genomförandet av festen. Barn kan beroende på åldern baka, dekorera, ta
emot gäster, uppträda, vara fotograf eller till exempel servitör. Det är bra att lyssna på barnens önskemål
också när det gäller vilken roll barnet önskar sig vid förberedelserna inför och genomförandet av festen. Ett
barn kanske gillar att uppträda medan ett annat barn hellre gör dekorationer.
Kom överens med barnen på förhand om hur ni klär er för festen. Får var och en välja till exempel sina favoritkläder eller kanske de vill bära kläder som beskriver vad de vill vara i framtiden? Kanske någon vill vara en
sjörövare, en annan hundägare och en tredje president?
I festlokalen eller på någon annan plats som ni valt kan ni också ordna en utställning av tavlor med framtidsteman som ni tidigare gjort (se dag 2).
I år ska ni på festen särskilt beakta hygienanvisningar och andra åtgärder som coronasituationen kräver, så
att också barnens dag kan firas på ett säkert sätt! Även om ni i år inte kan bjuda in gäster till er fest, kan ni
för andra familjemedlemmar till exempel ta glada fotografier eller videohälsningar från festen.
Om ni vill, kan ni fira utomhus, till exempel i en skog som finns nära er. För daghemsfester i skogen finns
anvisningar i Finlands natur- och miljöskolförbund rf:s materialbank Mappa.fi www.mappa.fi/reppu/116

