Naturen og naturfænomener
….vi arbejder med at:

Kulturelle udtryksformer
og værdier
….vi arbejder med at:

Barnet bliver fortrolig med, - og kan begå sig i
naturen.
Barnet får gode oplevelser ved skov og strand, og
bruger naturen som "verdens bedste legeplads"
Barnet udvikler kendskab til de fire årstider.
Barnet oplever hvad der sker med træerne, blomsterne og dyrene året igennem.
Barnet får indblik i processen jord til bord.

Barnet kender kalenderårets traditioner, og får
derved indblik i vores kultur.
Barnet ved hvad man må og ikke må.
Barnet får viden om kristendommen.
Barnet kender til andre lande og skikke.
Barnet lærer hvordan demokrati fungerer og
bruges.
Barnet får kendskab til vores kultur og levevis
gennem tiden.
Vi har årskort til sagnlandet Lejre og til
Andelslandsbyen Nyvang.

….sådan gør vi:

….sådan gør vi:

Vi drager ud i naturen, og "suger" sanseindtryk
ind.
Der samles sten, skaller, tang, grene, planter osv.
Det der findes bruges flittigt som legeredskaber.
Vi leger med vand, finder dyr i vandhuller, bruger
sugefælder til insekter. Dyrene studeres, og vi
finder viden i relevant litteratur.

Daglige fællessamlinger med planlagt indhold.
Temauger og besøg af relevante gæster, der
fortæller om deres arbejde / virkeområder.
Daglige aktiviteter, såvel fysiske som kreative.
Personalet arbejder ud fra de tilrettelagte
pædagogiske metoder.
Danser, synger, teater, maler osv.
Besøger kirker, museer, bibliotek, teater og
koncerter osv.

Naturvejlederne benyttes til at give os
gode oplevelser, og viden om naturen
omkring os.

Vi har årskort til sagnlandet Lejre, som besøges
ofte.

Temauger om forurening, affald, genbrug og
hvordan vi passer på jorden.
Vi sår, planter, høster, forarbejder, og spiser det,
vi får tilbage fra jorden.
Vi laver ofte mad på bål, tilbereder kyllinger, fisk
osv.

Vi har årskort til Andelslandsbyen i Holbæk

….barnet lærer/mærker:

….barnet lærer/mærker:

At begå sig - og lege i naturen på en fortrolig, sjov
og hensigtsmæssig måde.
At kende årstidernes påvirkning på miljøet.
At kende menneskers påvirkning på miljøet, og
lære at passe godt på jorden.
At indsamle og forarbejde naturens spiselige
gaver.

Vores traditioner og kultur.
Får stimuleret og udviklet kreativiteten.
Hvordan man indgår i demokratiets processer.
Den danske grundlov på børne-niveau.
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