Ritualer&

måltider

Måltidsritualer
en del af
hverdagen
Måltidsritualer kan være med til at
sætte rammen for et rart måltid, hvor maden
og det sociale samvær imellem børn og
pædagogisk personale kommer i centrum.
Ritualer kan bruges til at skabe ro og
overgang imellem legetid og spisetid.
De kan bruges til at facilitere samtale om
smag og madoplevelser og på sigt
måske udvikle barnets madmod.
Alle institutioner har allerede ritualer
omkring måltidet, men ofte udføres de
ubevidst og på ’rutinen’. Der skal dog kun
ganske få elementer til at gøre måltidet til
en daglig mulighed for læring om mad, sanser og råvarer, der samtidig styrker
børnenes sociale kompetencer. Vi håber
derfor, at hæftet giver jer anledning til at
gennemgå, hvilke ritualer I allerede har, og
hvilke I kunne have gavn af at indføre.
Hæftet er opbygget så I kan plukke i det og
have fokus på et eller flere ritualer ad
gangen. I kan også vælge at indføre dem
gradvist, så I bygger langsomt på i takt
med, at børnene vænner sig til de nye
ritualer.

Kobling mellem læringsmål
og måltidsritualer
Sprog: Børnene lærer at tale om mad og
udtrykke deres oplevelse af smag.
Sociale kompetencer: Børnene lærer at
hjælpe hinanden med at dække bord, række hinanden ting og inspirere hinanden til at
turde smage.
Kulturelle udtryksformer og værdier:
Ritualet ’Placer retten på verdenskortet’
indleder snak om kulturer ved at tale om
forskelle og ligheder i det vi spiser, og måden vi tilbereder det på.
Alsidig personlig udvikling: Børnene
bliver mere selvhjulpne, sætter ord på
behov og smag, får lyst til at prøve nye ting,
vente på tur og lærer om hygiejne.

Rene hænder
før vi spiser
Et vigtigt ritual, som de fleste
kan genkende, er at
”vaske hænder”.
Ritualet skaber bevidsthed
om hygiejne og iscenesætter
måltidet som et tidspunkt,
hvor netop hygiejne er særligt
vigtigt.
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Dagens råvare
eller krydderi
Måltidet er et oplagt tidspunkt
for at udvide børnenes viden

Et par børn henter hver dag
maden fra køkkenet
og får at vide, hvad dagens
ret består af.
De børn får ansvaret for at
præsentere maden for de
andre børn, så alle ved,
hvad der er på menuen.

om den mad de spiser.
Hvis køkkenpersonalet hver
dag udvælger en
”dagens råvare” eller
”dagens krydderi”, som kan
komme med ind på stuen
sammen med maden, ligger
der her en mulighed for at
snakke om, hvad maden er
lavet af. Børnene kan smage
på den ikke tilberedte råvare
og snakke om, hvordan den
ændrer smag i retten.
”Kan I smage guleroden i
suppen eller osten på
lasagnen? ”
”Hvordan har den rå råvare
ændret sig, efter den er
blevet tilberedt? ”
”Hvor vokser råvaren eller
hvad er osten lavet af?”

Vi sanser
dagens ret
Tal om maden gennem

Placer
dagens ret på
verdenskortet

sanserne.
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Hvordan dufter maden i dag?
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Hvilken konsistens har

verden og kulturelle
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til udtryk gennem maden.

Hvordan ser maden
egentlig ud?

Man kan fx placere retten
eller råvaren på verdenskortet

Brug maden som

hver dag.

udgangspunkt for at lære at
bruge sanserne. I behøver

Køkkenmedarbejderen kan fx
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frem, og spørger børnene,
hvad de oplever med deres
sanser i dag. Udvælg
eventuelt en ’sans’, der er i
fokus i dagens måltid.

”Tak for mad”

Vi rydder af
bordet

Måltidet skal også afsluttes
på en god måde.
’Tak for mad’ er et ritual i de
fleste danske hjem, og kan
derfor være en oplagt måde
at afslutte måltidet på i
institutionen.
Det er også en god ide at
opfordre børnene til at sige
’tak for mad’ til
køkkenpersonalet.
Man kan også synge en
tak for mad sang.

Børnene tager selv deres
tallerkener og kopper af
bordet, og smider rester i
skraldespanden.

