Læreplan for natur og naturfænomener.
Mål

Tegn

Handleplan

Barnet skal have mulighed
for at opleve glæde ved at
være i naturen og udvikle
respekt for naturen og
miljøet

Miljø bevidsthed

Vores børn skal lære, at vi ikke smider affald i
naturen/skoven.
Igennem dialog skal de have en viden om,
hvordan vi passer på naturen. Eksempelvis
hvorfor vi ikke brækker grene af eller piller
barken af træerne.

Passe på naturen.
( værne om )

Vi er med i naturstyrelsens indsamling af affald.
Dette skaber en bevidsthed hos børnene om,
hvor lang tid ting kan ligge i naturen uden at
rådne.
Vi besøger genbrugspladsen, hvor børnene
oplever at tingene bliver genbrugt. Det er med
til, at give børnene bevidsthed om, hvad der sker
med det grønne og det sorte affald.
Vi sorterer vores affald i grønne og sorte poser.

Børn skal kunne erfare
naturen med alle sanser og
opleve den som et rum for
leg og fantasi, og som rum
for både vilde og stille
aktiviteter.

Bruger naturen
til mange
forskellige ting

Naturen har en mangfoldighed af muligheder.
Vi griber og guider børnene i forhold til det som
er ”spændende”.

Fordybelse, tid.

Vore børn skal opleve, at skoven ofte bliver
brugt som et udflugtsmål.

Sanse
oplevelser

Der skal være tid til barnets egen
fordybelse/undersøgelser af og i naturen.

Erfaringer og
læring

Der laves aktiviteter i naturen som understøtter
børns udvikling ( f.eks motorik)

Genkendelighed

Der er i skoven højt til loftet og derved skabes
der plads og rum til de vilde lege.

Børn skal have mulighed for
at få mange forskelligartede
erfaringer med naturen og
naturfænomener, samt for at
opleve naturen som et rum

Viden.

Børnene oplever årstidens gang i skoven og på
legepladsen. Der tales meget om de forskellige
årstider.

Naturkendskab

Vi bruger ting fra naturen. Både forår, sommer,
efterår og vinter.
Om sommeren finder vi regnorme, biller,
edderkopper, sommerfugle, frøer m.m.

Voksne som
følger børns spor
og spørgsmål.

De voksne skal finde spændende
oplysninger/fakta, der giver børnene en ny viden
omkring natur og miljø.
Vi vil lave mindre projektarbejder om natur og
naturfænomener, hvor temaerne relaterer til
barnet alders og udvikling.

for at udforske verden.

Børn vil deltage i eksperimenter og
undersøgelser rettet mod dets alder.
Ture med bus vil være en mulighed for at
komme ud i naturen. Naturen venter !
Samtidig skal vi følge børnenes spor og hente ny
viden på nettet, i bøger eller andet så vi kan
svare på børnenes spørgsmål.
Vidensdeling
mellem børnene.

På gruppesamlinger vil børn fortælle hinanden
om det de ved om naturfænomener.
Digitale medier kan understøtte dette f. eks ved
hjælp af YouTube.
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