Grøn handleplan for Feldborg Frie Børneunivers 2018
Her i Feldborg Frie børneunivers (børnehave og vuggestue) lægger vi vægt på, at børnene oplever naturen
gennem de 4 årstider. Vi er ude i forskelligt vejr og oplever forskellige steder, så vi giver børnene nogle
positive naturoplevelser og bevægelse i naturen
Vi arbejder med forskellige temaer, som underbygger de 4 årstider og giver børnene ny viden, oplevelser
og lyst til fordybelse og bevægelse. Vi lægger vægt på at der er tid, ro og nærværende voksne.
Det er værdifuldt, at børnene ikke kun viser omsorg og respekt overfor hinanden, men også tager hensyn
og viser respekt overfor naturen.
Derfor prioriterer vi:
- At børnene oplever glæde ved at være i naturen, er nysgerrige og har lyst til at fordybe sig og
udforske den.
- At børnene får mulighed for at sanse og eksperimentere, at vi danner rum hvor der er plads til
fantasien.
- At børnene får styrket motorikken og arbejdet med de 18 grundbevægelser: Gå, løbe, springe,
hoppe, hinke, kravle, krybe, trille, snurre, balancere, vippe, gynge, svinge, klatre, trække, skubbe,
kaste og gribe.
- At børnene får oplevelser som overskrider deres grænser, som derigennem giver dem nye
erfaringer
- At børnene er sammen med engagerede voksne, som oplever naturen i børnehøjde sammen med
dem.
Vi vil arbejde hen imod at blive en mere grøn institution, som vil vægte naturen og udelivet højere end
tidligere. Vi vil gennem året lave forskellige temaer og aktiviteter. Vi vil lave 2 temaprojekter af længere
varighed, som opfylder kravene til at modtage det blå flag.
Vi vil arbejde med:
Foråret:
- Plante højbede og blomsterkrukker
- Fange haletudser
- Så/spirer grøntsager
- Lave forskellige aktiviteter som omhandler bål
- Inspirations ture ud af huset, med forskellige formål (f.eks. sanser)
- Bruge forårets nye skud til madlavning
- Arbejde med kryb og kravl
- Bruge kroppen i naturen
Sommer:
- Lave bål
- Lege med vand
- Få fornemmelse af naturen uden sko og strømper
- Undersøge og udforske naturbunden for kryb og kravl
- Høste vores grøntsager og bruge dem
- Tage på tur ud af huset, f.eks. til stranden og opleve vandet
- Høst fest
- Bruge kroppen i naturen
Efterår:

-

Finde og udforske naturens små insekter
Arbejde med, at naturen forandre sig (visne blade, vejret m.m.)
Tænde bål
Gøre højbede og blomsterkrukker klar til vinteren
Besøge æbleplantage (sep. – okt.) og efterfølgende lave aktiviteter med æblerne
Arbejde med dyr i naturen
Bruge kroppen i naturen

Vinter:
- Opleve vejrskift (sne, regn m.m.)
- Bygge snemænd og huler (hvis det er muligt)
- Få varme ved at sidde ved bålet
- Arbejde med vinterens dyr
- Vinterens grøntsager og hvad vi kan lave med dem
- Bruge kroppen i naturen
Vi vil evaluere vores grønne handleplan i den sidste del af året på et personalemøde og evt. lave
justeringer.

