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Morsmålsdagen ble feiret med brask og bram i Tysvær kommune.
Her var alle 5-åringene i barnehagene i kommunen invitert med for
å feire dagen. Det var 5 forskjellige barnehage som tok turen fra
hele kommunen. Alt i alt var vi til sammen 65 barn og 25 voksne i Nygaardsalen på Tysværtunet
Kulturhus.

NYGAARDSALEN
Dagen begynte med at hver unge etter hvert som de kom fikk utlevert en gul lapp hvor de skulle
skrive navnet sitt på, det ble fortalt at denne skulle de få navnet sitt på arabisk og russisk etterpå. Så
gikk de inn i salen for å finne seg plass.

Vi begynte opplegget i Nygaardsalen ved at styrer i Førresfjorden barnehage, Bente Halvorsen,
ønsket velkommen og fortalte ungene hvordan ting skulle være denne dagen. Det første punktet for
underholdningen var en dramatisering av eventyret «Bukkene Bruse». Her var det fire jenter fra
Førresfjorden barnehage som var med og holdt konkretene av bukkene og trollet. For å få med
forskjellene i språk og morsmål var tvisten her at hver av karakterene i stykket fikk en annet språk.
Fortelleren var norsk, trollet og den lille bukken var spansk, den mellomste bukken var arabisk og den
største bukken var russisk. Siden dette er et stykke som «alle» barna kjenner til, var det ekstra
morsomt å høre trollet snakke spansk. Det satte språket i en helt annen kontekst for barna.

Etter endt forestilling ble det vist en «film» laget av
Førresfjorden barnehage. Her var det ungene i 5 års
gruppa som hadde tegnet tegninger som var satt
sammen, og lest inn replikkene til boken «Bukkene bruse
på badeland» av Bjørn Rørvik. En fortelling som satte
latteren i gang hos de fleste.

GALLERIET
Så var tiden inne for å ta turen ut til utstillingen. Vi hadde fått låne Tysværtunets galleri til å henge
opp utstilling i. Her var alt hengt opp etter en 5 årings høyde. Vi hadde et ord som også var oversatt
til mange språk. Og ungene i Førresfjorden barnehage hadde hatt som oppgave å tegne en tegning
som hadde med ordet «Vennskap» å gjøre. En riktig fin utstilling ble det.

Mens ungene var ute i galleriet kunne de også få skrevet navnet sitt på den gule lappen på både
russisk og arabisk. Noe som var spennende med så fine bokstaver.

Vi avsluttet med en hver sin jus og en smakebit med arabiske kaker. Alt i alt en kjekk og spennende
dag både for barn og voksne.

