Freddy Møller Andersen & Kristian Dreinø

Spilleregler

Hjemme hos LilleStorm

Sjove leg & lær spil
for de mindste
LilleStorm laver mad
i køkkenet, er i bad på
badeværelset, bygger i
værkstedet, hygger sig i
stuen, spiser aftens mad og
skal i seng.

Kære læser

Spilleregler

Vi har udviklet dette spil ud fra hjertet og med den bedste
intention om, at hjælpe de mindste børn til bedre at
kunne forstå verden omkring dem. Det gør vi ved at prøve
at forstå, hvorledes børnene forstår og opfatter verden.
Over en årrække har vi udviklet pædagogiske spil for de
mindste børn med fokus på deres hverdag.

Hjemme hos LilleStorm

Vi har tit taget nogle lidt ”tunge pædagogiske” emner op,
som vi har oplevet at børnene havde brug for at få noget
mere konkret viden om, på en mere underholdende og
lærerig måde.

Deltager antal: 2-6
Fra 2½ år
Spilletid 10-20 Minutter.

LilleStorm laver mad i køkkenet, er i bad på badeværelset,
bygger i værkstedet, hygger sig i stuen, spiser aftens mad og
skal i seng.
Der er 6 plader i spillet. Alle pladerne er delt op således, at
der skal findes fire kort. Tre af kortene omhandler processen/
pladens tema, og det fjerde kort omhandler målet for
processen, hvor i LilleStorm deltager.
Sidder barnet eksempelvis med LilleStorm på badeværelses
pladen, skal der først findes et toilet, en shampoo og en
tandbørste, som skal placeres på badeværelses pladen og så
til sidst kortet, hvor LilleStorm er i badet.

Forberedelser til spillet:

Hver deltager tager en plade, og kortene blandes og spredes
ud på bordet med billedsiden nedad.

Hvem vinder:

Den deltager, der først får fyldt sin plade med de tre kort, der
omhandler pladens tema og til sidst finder LilleStorm-kortet,
der passer til pladen, vinder spillet.

Spillet

Den yngste deltager starter med at tage et kort fra bordet og
vende det om, så alle kan se det (f.eks. en tandbørste). Passer
kortet til et af deltagerens motiver på pladen (er der f.eks. en
tandbørste på deltagerens plade), placerer deltageren kortet
dér, hvor motivet af tandbørsten er. Deltageren trækker et nyt
kort. Hvis kortet ikke matcher nogle af motiverne på dennes
plade, lægges kortet tilbage på den plads, det blev taget fra,
og turen går videre til næste deltager.
Trækker deltageren et kort med LilleStorm på, der passer til
hans plade, må han ikke placere dette på sin plade, før han
har fået placeret de 3 øvrige kort, der passer til pladen.

Kan kortet med LilleStorm ikke placeres på pladen, lægges
kortet tilbage på den plads, det blev taget fra, og turen går
videre til næste deltager.

Hjemme hos
LilleStorm er et
samtalespil for børn.
I Hjemme hos LilleStorm tager vi udgangspunkt i, at børn i
2-6 års alderen opfatter verden i brudstykker, har brug for
gentagelse og kun har begyndende tidsfornemmelse.
Vi har derfor skabt et børnespil, hvor børnene ud fra et meget
overskueligt spillekoncept, får mulighed for konkret at sætte
deres egne ord på spillets plader og kort, der alle omhandler
situationer om hjemmet.
Vi har lavet 6 temaplader, der handler om LilleStorms hjem.
Formålet med spillet er, at støtte og styrke barnets omverdens
forståelse igennem dialog og samtale. Derfor er det vigtigt,
at I som voksne snakker med børnene om, hvad de ser på
pladerne.

Lav eksempelvis en samtale om pladen, hvor Lillestorm er på
badeværelset. Hvad laver LilleStorm på badeværelset, hvad er
der på LilleStorms badeværelse, er det de samme ting som er
på dit badeværelse? Tror du Lillestorm går på potte, eller tror
du at han bruger det store toilet? O.s.v.
Det samme gælder de andre plader i spillet.
Tal kort og konkret med barnet om, hvad der er på det enkelte
kort, og hvad der er på barnets plade og være opmærksom
på, hvornår barnet ønsker at vide noget. Det er vigtigt, at du
lytter grundigt til, hvad barnet spørger om og kun svarer kort
på dette.

Få et gladere barn - spil LilleStorm

LilleStorm spillene tager udgangspunkt i, at de mindste børn
opfatter verden i brudstykker, har brug for gentagelse og kun
har begyndende tidsfornemmelse. Selve LilleStorm er en
nysgerrig lille fyr, som er helt sin egen art og agerer som et
slags spejlbillede for børnene.
I Lillestorm spillene får børnene mulighed for konkret at sætte
deres egne ord på spillets plader og kort, der alle omhandler
situationer, som børnene kan forholde sig til, eller situationer,
hvori spillet forbereder børnene på ting, begivenheder eller
omstændigheder, der kan være svære at forstå. Kort sagt gøre
nogle af de abstrakte ting i barnets liv konkrete og forståelige.

Spillene bygger videre på børnenes
egen erfaring.

Følelser, sanseindtryk, handlinger og kropslige reaktioner
i forskellige situationer afspejler den måde, vi mennesker
tænker, opfatter og forstår os selv og vores omverden på, og
derfor er det netop meget væsentligt for barnets trivsel, at få
en mulighed for at tale om sine oplevelser og sin omverden.

Four Esses og Lillestorm

Four Esses er et kreativt dansk pædagogisk brætspil firma der
siden 1999 har udviklet pædagogiske spil til børn og unge.
Four Esses er grundlagt af den tekniske tegner Freddy Møller
Andersen og pædagogen Kristian Dreinø. Navnet Four Esses
hentyder til 4 danske ord der starter med S. Social forståelse,
samarbejde, samvær og sjov. Disse 4 ord er Four Esses
værdier og Freddy og Kristian udvikler hver eneste leg og spil
omhyggeligt udfra dem.

De pædagogiske overvejelse - der førte
til LilleStorm

Lillestorms spille koncept blev udviklet ud fra observationer
Freddy & Kristian havde gjort sig i vuggestuer, børnehaver og
med deres egne børn. De undrede sig over at når de spillede
et traditionelt vende spil med de mindste børn, hvor målet er
at skulle finde 2 ens kort - så havde mange af børnene svært
ved at forstå den meget enkle regel. I må kun vende 2 kort
om.
Der var noget rent forståelsesmæssigt der ikke hang sammen
for de mindste børn, de blev så draget at finde matchet - altså
de 2 ens kort, at de altid ville vende flere kort end de måtte i
et det traditionelle vendespil.
I deres observationer lagde de mærke til hvor mange gange
de voksne skulle gentage den ellers så simple regel - du må
kun vende 2 kort.

Derfor lavede de en plade med billeder, hvor det ene kort
var printet på og barnet kun skulle finde et andet kort der
matchede. Så udfordringerne blev ikke lagt på hvor mange
kort barnet skulle vende, men hvordan barnet forstod en
besked. Barnet fik en plade med 4 beskeder (4 kort) og 3 af
dem må de finde med det sammen, men det fjerde kort - det
kort med Lillestorm måtte først tages til sidst. Hvis de fandt
ham før, måtte de ikke ligge ham på hans plads på spille
pladen.

LilleStorm spillene
er skabt ud fra den
betragtning at de
mindste børn gør
det sidste, du siger
til dem, først.

Groft sagt vil det sige, at hvis Anna på 3 år får 4 beskeder,
så reagerer hun på den sidste besked hun får først og
nogle gange kun den. Børnene navigerer og strukturer ikke
beskederne, men opfatter og forstår dem i den rækkefølge de
bliver sagt, med den bageste besked først.

Vi håber, at I vil gå ind og se flere af vores LilleStorm spil på:
www.four-esses.dk
Mange Hilsner
Freddy og Kristian

