Natur og naturfænomener
Strategiske mål
 Børnene skal have kendskab til naturfænomener
 Børnene skal have forståelse for vejret
 Børnene skal have kendskab til de fire elementer
 Børnene skal have forståelse for de fire årstider
 Børnene skal lære respekt for naturen, herunder plante og dyreliv.
 Børnene nysgerrighed skal pirres og de skal opleve glæden ved at være i naturen og
bruge den som et ekstra rum, med mulighed for sanseoplevelser og fysisk udfoldelse.
Sammenhæng
Vi bor i et område med lejlighedsbebyggelse uden mange muligheder for udendørsleg og
mange børn bliver kørt i bil til og fra institutionen. Det er derfor af stor betydning, at vi
tilbyder dem mulighed for at opleve naturen og naturfænomener som er passende i.f.t deres
alder.
Læringsmål
0-3 År :
Børnene skal have kendskab til årstiderne. De skal mærke og have oplevelser med
sol, vind, regn og sne. De skal opleve dyrelivet - frøer, fugle og andre dyr i nærmiljø.
De skal opleve glæde ved at være ude.
3-6 År :
Børnene skal havekendskab til og forståelse for naturen, herunder også kendskab til
nærmiljøet.
Vi skal skabe nysgerrighed og interesse for naturen, så den bliver en kilde til leg og
læring.
Børnene skal lære hvordan man begår sig i naturen
Tiltag
Vi vil bestræbe os på at være i naturen hver dag, for på egen krop at opleve naturen og
årstidernes skiften.
Planlagt pædagogisk praksis
 Kendskab til naturfænomener: Vi vil via relevant og etisk brug af medier og bøger give
børnene viden om naturfænomener, som ikke findes i nærmiljøet.
 Forståelse for vejret: Vi vil via den daglige pædagogiske praksis gøre børnene
opmærksomme på sammenhængen mellem vejr og påklædning.
 Kendskab til de fire elementer (jord, vand, ild og luft): Vi vil f.eks. afholde
blomsterdag, hvor vi planter blomster, som børnene skal passe sommeren igennem. Vi
skal lege med vand i pytter og vandbaner. Vi skal kaste med blade om efteråret. Vi
skal lave drager og flyve med dem og vi skal lave vejrhaner og vindmøller (alt efter
alder). I børnehaven skal vi lave bål og bålmad.
 Forståelse for de fire årstider: Passende til alder, skal vi sætte ord på vejret i forhold til
oplevelser. Passende til alder, skal vi gøre brug af kalendertavler og tale om årstid,
måned, dag, vind og vejr til formiddagssamlingen.
 Respekt for naturen, herunder plante og dyreliv: I forhold til børnenes alder, skal
personalet hjælpe med at tage dyrene op og vi skal sætte ord på hvordan vi passer på
dyrene og vise hvordan vi sætter dem tilbage igen. Vi skal vise børnene hvordan man
omgås naturen ved f.eks. ikke at brække grene af, undgå at smide affald og vande
blomsterne.
 Opleve glæden ved at være i naturen: Personalet skal være rollemodeller for børnene
ved at tale naturen op og vise hvordan vi bruger naturen i al slags vejr.

Tegn på læring
0-2 år:
 Børnene er trygge i al slags vejr.
 Børnene har kendskab til dyr, dyrelyde og dyrenes funktion - fokus på konkreter.
 Børnene har skærpet deres opmærksomhed for elementerne i naturen.
3-6 år:
 Børnene kender forskel på årstiderne og kan klæde sig efter vejret, ved at stille
spørgsmål til den voksne.
 Børnene passer på dyr og planter og hjælper andre med at gøre det.
 De fire elementer indgår i børnenes leg
 Børnene beder selv om at komme ud at lege, velvidende at de kan foretage sig andre
tinge udendørs end indendørs.
Evaluering
Læreplanens strategiske mål og læringsmål evalueres årligt. Er læringsmålene stadig aktuelle
i forhold til den aktuelle børnegruppe eller skal den pædagogiske praksis ændres.
Evaluering sker næste gang forår 2016
To gange årligt evalueres målene for det enkelte barn ud fra udviklingsbeskrivelserne og
tilbagemeldinger fra børn og personale.
Dokumentation
 Hvor det er muligt samles materiale til brug for kreativ bearbejdning, og det
udstilles i institutionen.
 Flere billeder på nembørn, med beskrivelser.

