TilbagePrint

Natur og naturfænomener vand og
jord (vuggestue)

Tema
Naturen og naturfænomener

Aldersgruppe
0, 1, 2 år

Sammenhæng
I Tinghøjens nuværede sammensætning af børn, kommer hovedparten fra
familie som ofte ikke benytter naturen.
Vi ønsker derfor at højne hele Tinghøjens brugergruppe
(børn/forældres) nysgerrighed og viden omkring natur og naturfænomener.
Børnene skal deltage i forskellige aktiviteter og forsøg mht. vand og jord.

Mål - (læringsmål)
At det enkelte barn styrkes i sit kendskab, bevidsthed og læring i forhold
til natur og naturfænomener.

At udfordre børnenes kreativitet ved brug af naturmaterialer
: mudder,sand,blomster, aske og vand.
vi vil forsøge at inddrage forældrene ved at inviterer dem til "plant en
blomst" dag.

Inklusion
Tiltag
JORD
- plante blomster
- blande mudder
- arbejde med ler
- så div. ting i køkkenhaven
- Kigge efter insekter
- ture i Esbjerg omegn

VAND
- lege med sæbebobler
- lave vandbane
- tur til stand og sø
- finde haletudser
- tur til Ribe (mølle)

Tegn
Delmål for børnenes læring
At børnene viser interesse, nysgerrighed, initiativ og respekt for naturen.

Dokumentation

Vi vil dokumentere ved hjælp af billeder, tabulex og hverdagens kreationer.

Evaluering
Da vejret har været rigtig godt, har vi haft mange udendørs aktiviteter.
vi har arbejdet med sand og mudder.
vi har leget med vand og lavet forsøg med vand, hvad kan flyde og hvad kan
synke. Børnene synes det var sjovest at kaste kartofler i vandet da de sprøjter
tilbage.
Vi har været 3 dage i marbæk, hvor vi har har besøgt skov og strand.
I skoven har vi brugt tid på at lede og kigge efter insekter, børn har gået rundt
med lup og løftet sten og pillet bark af træerne i håb om at finde insekter.
Vi fik samlet natur materialer til at tage med hjem og lave pædagogiske
projekter. Som bliver dokumenteret i form af billeder og genskabelse af
marbæk i vores forgang.
Af personale mæssigt årsager kom vi ikke på så mange ture som planlagt,
dette vil vi forsøge på i løbet af sommeren.
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