NATUREN OG NATURFÆNOMENER.
LÆRINGSMÅL:

- At Dragebakkens børn udvikler respekt, forståelse samt glæde ved naturen.
- At Dragebakkens børn udfordre deres nysgerrighed og fantasi, får lyst til eksperimenter.
- At Dragebakkens børn benytter deres sanser og tager naturen til sig, som ekstra rum for læring,
leg, oplevelse og tilegnelse af ny viden.

- At Dragebakkens børn får mange forskellige oplevelser, erfaring og viden om de 4 årstider,
vind , vejr, temperatur, dyr med mere.

- At Dragebakkens børn lærer om fra jord til bord.
METODER.:

- Vi planlægger vores aktiviteter således, at Dragebakkens børn får mulighed for at gøre deres
-

erfaringer med naturen og naturfænomener. Vi skaber tid til fordybelse, nysgerrighed og
eksperimenter.
Vi er gode rollemodeller, og viser børnene hvordan man er miljøbevidste, passer godt på vores
natur og miljøet omkring os.
Vi giver Dragebakkens børn mulighed for at undersøge/ kigge på dyr, planter, naturfænomener,
og hjælp til at søge viden om disse.
Vi sår med Dragebakkens børn, planter ud i vores " lille kolonihave", samt i plantekasser rundt
om på legepladsen.
Vi prioriterer udelivet højt, og får her erfaringer med vejr, vind og temperatur.

PRAKSISK EKSEMPLER:

- Vores legeplads er en stor dejlig have, med masser af plads til børnene.
- Vi har frugttræer/ buske, krydderurter, jordbær, blomster, og en lille bakke som vi kælker på om
-

vinteren.
I vores have/ legeplads kan vi finde krible- krabledyr, snegle, og til tider døde fugle.
Vi er på ture ved skov, strand med mere, hvor der er nye spændende natur oplevelser.
Vi samler ting i naturen, og bruger det kreativt.
Vi elsker vejr og vind, og er ude i al slags vejr.
Vi har bål dage, hvor vi laver mad på bål.

HVAD KAN VORES FORÆLDRE GØRE:

- Dragebakkens forældre kan snakke med deres børn om træer, blomster, blade, buske og andre
planter. Hvordan vi passer på naturen.

- Dragebakkens forældre kan finde dyr , læse bøger om dyr, og være undersøgende sammen
med deres børn.

- Dragebakkens forældre kan tage på tur med deres børn, og opleve naturen.
- Dragebakkens forældre kan opleve vejret med deres børn, og snakke om de forskellige slags
vejr. Forældrene kan snakke om , hvilket tøj man tager på når det feks regner.

- Dragebakkens forældre kan finde ting i naturen sammen med deres børn.
HVORFOR ER DET VIGTIGT FOR BØRNENE:

De lærer at begå sig, og lege i naturen. Børnene udvikler deres naturvidenskabelige forståelse.
Børnene lærer når de får lov, at opleve naturen med alle deres sanser.

