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I over et år har vi hafi et akvarium på min stue. Det har vist sig at være et
rigtig godt pædagogisk værktøj i vores dagligdag. Børnene synes det er rigtig

spændende at være med til at give fiskene mad fra de foderbøtter Nicholas

fulder når han kommer forbi og vi får mange hyggelige snakke som f.eks.: §e
nu spiser den solte frsk".

Hver 14. dag kommer Nicholas og ordner og renser akvariet og bømene får
lov til at være med til at skifre vand, se de nye fisk han komme med mm. Til
jul kommer der desuden en tilte nisse ned i akvariet og det er et stort hit at

kigge på den hele decernber.

Børnene har været med Nicholas ag os pædagoger på ekspeditioner til en

dyrehandel for at købe sg se på forskell§e fisk ag vi har spist madpakker i

den hyggelige gårdhave. Børnene er på denne måde med i hele processen

ornkring at vælge fiskene, tage dem med hiem og putte dem i voree

akvarium.

I sommer havde vi i en periode månge store vuggestuebøm og derfor

besluttede vi os for at lave vores eget "akvarium". Børnene malede en stor

papkasse og klippede fiek i karton, mens vi snakkede om hvad fisk spiser og

om fisk kan sige noget osv. Det var et rigtig godt proiekt og det rigtige

akvarium var en god inspiration til projektet.

Vi har oplevet at børnene er rigtig glade for at have et akvarium på stuen og

mange af børnene skal lige hen og sige godmorgen til fiskene, når de

kommer i vuggestue. Akvariet fungerer derfor også som §n god afledning til

de børn der kan have svært ved at sige farvel til mor eller far når de bliver

afleveret.

Jeg kan varmt anbefale at have et pædagogisk akvarium i sin institution.
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