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Lekent kurs

INSPIRERT: Anya Tovås og
Monika Jenssen ble inspirert.

Lærte om
dukketeater
BARNEHAGE: De
ansatte ved Forshaugen
barnehage i Sandnessjøen har blitt kurset i
bruk av dukketeater.

KURSHOLDER: Anita Berg rigger i stand dukketeater-settet.
og inspirert av dette. Nå vil
jeg å få brukt disse teknikkene
så fort som mulig i jobben,
sier Monika Jenssen.

Mats Krokstrand
mk@hblad 75070382

Anita Berg i fra Bergen driver
Skandinavias eneste dukketeaterbutikk og har skrevet boka
«Dukketeater i barnehagen».
Hun var hyret inn som kursholder fredag.
– Målet er at alle på kurset
skal lære seg grunnleggende
dukkeføring og finner seg en
stemme til teaterdukken sin,
sier hun.

DUKKEMORO: De ansatte ved Forshaugen barnehage i Sandnessjøen ble utstyrt med hver sin
dukke under dukketeaterkurset fredag.
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Gode opplevelser
Berg gjør klart et bord som er
dekorert med duker som forestiller landskap, rekvisitter
som forestiller små hus og
trær. Hun tar frem en
pappegøye-dukke
og
demonstrerer hvordan man
kan få den «levende» med

hjelp av dyktige bevegelser og
en lydbrikke. En nærmest
hypnotiserende effekt som ga
mye latter blant barnehagepersonalet.
– Gjennom dukketeater får
du ut det mest lekende og
sprudlende i deg. Det er et
sterkt virkemiddel som fremmer kommunikasjonferdighe-

tene, men som samtidig setter
krav til fantasien, sa Berg.
– Barn bruker store deler av
dagen i barnehagen, og med
dukketeater kan vi gi dem
mange gode opplevelser.
Personalet i barnehagen
følte at de fikk mye ut av dagens foredrag.
– Jeg ble virkelig begeistret

Inspirasjon
– Dukketeater kan brukes til
mye. Som kommunikasjonsmiddel og læringsvirkemiddel.
Det skaper en god atmosfære
som barna kan leve seg inn i.
Det gjør det lettere for oss å
lære bort ting som for
eksempel etikk og moral når
barna lever seg inn i situasjonene, sier Anya Tovås, daglig
leder ved Forshaugen barnehage.

Bekymringsfritt bilhold er:
Kvalitet som varer... og varer... og varer...

Toyota Yaris S-Edition

Toyota Avensis NaviTech Pluss

Toyota Auris

Ţ Aluminiumsfelger
Ţ Tåkelys foran
Ţ Bluetooth

Ţ Navigasjon med stor
berøringsskjerm
Ţ USB og SD inngang i front
Ţ Ryggekamera

3 år/50 000 km fri service og vinterhjul#

Ţ Perforert skinnratt
Ţ Vinterdekk på
aluminiumsfelger

3 år/50 000 km fri service .
Verdi 28 000,- for kun 6 500,Begrenset antall.

Ţ Mørke bakruter stv.
Ţ Titanfarget senterkonsoll
Ţ 17” alu.felger sommer
Ţ 16” alu.felger vinter

Verdi kr 43 000,- inkludert

Verdi kr 21 000,- inkludert

Begrenset antall.

Begrenset antall.

#Gjelder ikke Auris HSD. Inkl frakt- lev. og reg.omk. Yaris S-Edition fra: 230 800,- Avensis NaviTech Pluss stv fra 328 800,- Auris fra 253 400,-. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Avensis
2.0 D-4D: fra 0,53 l/mil, fra 139 g/km, fra 0,151 g/km. Avensis 1.6 VVT-i: fra 0,62 l/mil, fra 152 g/km, fra 0,010 g/km Auris 1.4 D-4D: fra 0,43 l/mil, fra 114 g/km, fra 0,141 g/km. Auris 1.33 VVT-i: fra 0,59 l/mil, fra 136 g/km, fra
0,025 g/km. Yaris 1.4 D-4D: fra 0,42 l/mil, fra 110 g/km, fra 0,17 g/km.Yaris 1.0 VVT-i: fra 0,50 l/mil, fra 118 g/km, fra 0,02 g/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

Toyota Nordvik AS
www.nordvik.no

Danieljordet 11 - MOSJØEN. Tlf: 75 18 86 88

Åpent: Mandag-fredag: 08.00 - 16.00
Torsdag langåpent 08.00 - 19.00

