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Tulleriit 2 Hent PDF Forlaget skriver: Tulleriit (Trin for trin) er et undervisningsprogram, hvis formål det er at
udvikle sociale og følelsesmæssige kompetencer hos børn i 4-10 års alderen. Programmet arbejder primært
med børns udvikling af empati, med impulskontrol og problemløsning samt selvkontrol. Parallelt hermed
gives børnene forslag til sociale færdigheder og forslag til mestring af almindelige samspilssituationer.

Denne del af programmet – Trin for Trin 2- er udarbejdet for de 7-8 årige på 2. og 3. klassetrin.

Tulleriit (Trin for Trin) er bygget op omkring følgende målsætninger:

1. At forøge børns evne til at:

· identificere følelser 

· tage andres perspektiv

· reagere empatisk over for andre.

2. At formindske impulsiv og tankeløs adfærd hos børn gennem:

· anvendelse af en problemløsningsstrategi over for sociale konflikter 

· indøvelse af sociale færdigheder.

3. At formindske agression hos børn gennem:

· Genkendelse af vrede følelser og

· Benyttelse af afslapningsteknikker til at opnå selvkontrol.

Materialet består af følgende dele:

· En undervisningsvejledning inkl. Breve til hjemmet

· 42 foto-placher med lektionsvejledning på bagsiden

· To dukker, Hurtig-hunden og Stop-op-sneglen samt manusskripter

· En CD med børnesange om emnet

· To plakater til ophængning i klassen.

Materialet findes på skolerne på grønlandsk og kan lånes fra Inerisaavik, Atorniartarfik på dansk.
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