Natur og udeliv i børnenes hverdag

Vi er i Vitrru gl mejeri børnehave og daguleje, en instirton beliggende iæi uå nairren med både
skov og sirand iæi uå og så har vi en dejlig sior legeulads ai irmle rrndi uå. Vi har dermed en rig
mrlighed for ai krnne iage brrg af nairren og rdelivei og vi mener også ai nairren har en uositv
indvirkning uå børnene, både moiorisk og meniali. Vi siræber efer ai få dei grønne fag hveri år i
samarbejde med de grønne suirer som er en mærkningsordning for børnehaver, vrggesire og
dagulejer fra frilrfrådei.
De grønne suirer skriver ”Undersøgelser viser, at aktviteter i naturen har positv betydning for
børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for børns motorik. Naturens positve
påvirkning starter tdligt, og ingen indendørs redskaber kan erstate de kropslige udfordringer og
sanseoplevelser uderummet byder på”. Kilde de grønne suirers hjemmeside

Vi besiræber os efer ai børnene i børnehaven, får en begyndende nairrforsiåelse og en glæde for
ai være rde, dete får de igennem
-

Børnene lærer om nairrfænomener såsom årstderne og vejrei
Børnene lærer om nairriyuer såsom skov, sirand, land, vandløb sami fora og farna
Børnene lærer om nairr etk, her med blandi andei bæredygtghed i iankerne
 Bæredygtghed giver børn mrlighed for ai lære om menneskers samsuil med
nairren sami lærer konsirrere, genanvende, og reuarere ved hjælu af forskellige
redskaber, ieknikker og maierialer

-

Børnene lærer fra jord tl bord urinciuuei eks fra frø tl ulanie tl urodrki
Moiorik børnenes rdvikling af den grove / fne moiorik sami balancen
Nairren skaber faniasi og lege, hvor vi blandi andei arbejder med surog og foriællinger

-

Arbejdei med rdelivs krlirren

I vores tliag, vil vi iage hensyn tl børnene og årstderne, med den forsiåelse ai hver barn er rniki
og der er forskel uå hvor megei de kan være rdenfor.
-

Vi er uå en rgenilig irr rd af hrsei, eks i skoven eller uå gåirr
En gang om måneden uå heldagsirr siranden, skovirr, landbrrgsirr osv.
Månedlig madlavning rdendørs
Have børn med i forskellige nairrformer for ai rdvikle de moiorisk sanser såsom
bakker, høji græs, iræer, vand osv.
Tema rger med nairr og rdelivei i iankerne
Skraldesoriering
Vi vil iage rdgangsurnki i børnenes inieresser/imurlser og følge børnenes suor
Vi vil lave dokrmeniaton for forældre

For ai evalrerer uå vores arbejde vil vi brrge KVAlid tl ai se om vi oufylder vores mål, og om der er
en uositv rdvikling i den uroces vi sæter i gang og uå den måde vil vi afsiemme kvaliieien og
løbende evalrrer kvaliieisnivearei i vores arbejde.

