Den kulturelle skolesekken i Kragerø

1.trinn - Morgengry
Hvert år, i november, inviterer Foreningen Norden skoler, bibliotek, lokallag og institusjoner i hele
Norden til Nordisk litteraturuke.

Årets tema:

FEST I NORDEN
I år inviterer Nordisk litteraturuke barn, unge og voksne på fest i
litteraturens tegn. Temaet er "Fest i Norden, siden Foreningene
Norden i Norge, Danmark og Sverige feirer 100-års-jubileum i år.
Årets høytlesingsbok for barn speiler temaet. I Pippi feirer
fødselsdag får vi gå på kalas i Villa Villekulla, der både hest og ape tar
plass ved bordet.

«Men kjære dere, sa hun, - dere må jo få gavene deres, dere også. Men det er jo ikke vi som har fødselsdag, sa Tommy og Annika. Pippi
så forbauset på dem. - Nei, men jeg har jo fødselsdag, jo, og da kan
jeg vel gi dere fødselsgaver. Eller står det noe sted i skolebøkene
deres at en ikke kan det? Er det noe med Pluttifikasjonen som gjør at
det ikke går an?»

INNHOLD
Høytlesning
Spise mat
Få lånekort og låne bøker
Varighet: Ca. to timer
https://www.nordisklitteratur.org/no

Sted: Barene- og ungdomsavdelingen i Kragerø bibliotek, 1. etasje
Tid: Uke 46, alle dager 09.15 – 11.00
Mandag 11.11. – Levangsheia- og Sannidal skoler = 12+18 elever
Tirsdag 12.11. – Kragerø skole = 20/21elever
Onsdag 13.11. – Kragerø skole = 20/21 elever
Torsdag 14.11. – Helle skole = 24 elever
*Levangsheia kommer med 1.-2. trinn

Den kulturelle skolesekken i Kragerø
FORBEREDELSER:
Gjør barna kjent med karakteren Pippi
Lære sangen:
HURRA FOR DEG

Hurra for deg som fyller ditt år,
Ja deg vil vi gratulere.
Alle i ring omkring deg vi står,
Å se nå vil vi marsjere.
Bukke, nikke, neie, snu oss omkring,
Danse for deg med hopp og sprett og spring.
Ønske deg av hjertet alle gode ting,
Og si meg så hva vil du mere?
GRATULERE!
Høyt våre flagg vi svinger, hurra!
Ja, nå vil vi riktig feste!
Dagen er din, og dagen er bra,
men du er den aller beste!
Se deg om i ringen hvem du vil ta!
Dans en liten dans med den du helst vil ha!
Vi vil alle sammen svinge oss så gla’;
og en av oss skal bli den neste
- TIL Å FESTE!
Ta med mat og drikke

LOGISTIKK FOR SANNIDAL-, HELLE- OG LEVANGSHEIA SKOLER
Dag

Dato

Skole

Reiser med

Avreise fra
skolen kl.

Mandag

11.11.

Sannidal skole

Buss/minibuss 09:00

11:15

Mandag

13.11.

Levangsheia skole

Taxibåt*

11:30 ferje

09:00

Retur

(bestiller selv)

Torsdag

15.11.

Helle skole

Buss/minibuss 09:00

11:15

For bestilling av taxibåt: Regning sendes til Kragerø kommune Oppvekst – skole V/Ellen
Schulze, merkes med aktivitet 387.

