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Manus for øvelse i samlingsstund: Problemløsning
Den voksne:
			
			
			
			

Jenter og gutter, i dag har jeg med en spesiell bok som kan hjelpe
oss å løse problemer vi kan ha når vi er i barnehagen/ på skolen.
Jeg skal vise dere et bilde i boken og jeg vil at dere skal se etter
tegn på at Willy og vennene hans har et problem. Kan dere se noe
på ansiktene deres som tyder på at de har et problem?

Et barn: 	Han ser sint ut.
Den voksne: Wow! Du ser virkelig godt etter. Er det noen av dere som legger
			
merke til noe i ansiktet hos han med rødt hår, som tyder på at han
			er sint?
Et barn:	Munnen hans ser slem ut. Øyenbrynene er trukket sammen.
Den voksne:	Rekk opp tomlene hvis dere er enige. Hva med Willy? Hva slags
			følelse har han?
Et barn: 	Han ser trist ut. Han smiler ikke.
Den voksen:
			
			
			

Det høres ut som at Willy og vennene hans er sinte og lei seg. Nå
skal jeg si hva som skjer på bildet. Bid Red her har brukt
datamaskinen veldig, veldig lenge og nå syns Willy at det er hans
tur. Hva kan Willy gjøre?

Et barn: 	Han kan si at det er hans tur nå.
Et barn: 	Han kan vente.
Et barn:	Han kan finne noe annet å leke med.
Den voksne:
			
			
			
			

	Okay, la oss prøve ut disse løsningene. Charles og Tanisha, jeg vil
at dere skal vise gruppen hvordan dette virker. Charles, Tansiha
holder denne lekebilen og du vil gjerne leke med den nå. Når jeg
har sagt ”klar, ferdig, gå” skal du be om å få den. Tanisha, når
Charles ber om den, skal du gi den til ham (dele med ham).

Den voksne (spiller Charles): Kan jeg få leke med bilen nå?
En annen voksen (spiller Tanisha): Okay. (Hun gir bilen til Charles).
Den voksne:
			
			
			
			

	Løsninger som er rettferdige og trygge er ”tommelen opp”
løsninger. Hold opp tommelen hvis dere syns at det å spørre er
en rettferdig løsning. Det ser ut til at alle er enige. La oss spille ut
en av de andre gode ideene deres. Gina, du sa at han kunne
vente. La oss se hvordan den løsningen ser ut.
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(Barna fortsetter å spille ut løsningene; så som å vente, å gjøre noe annet, å spørre
en gang til, å leke sammen med leken).

(Picture from Wally’s Dectective Book for Solving Problems av school)
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