PROSJEKT: «LIVET I FJÆRA»

MÅL:

NÅR: APRIL, MAI, JUNI
HVEM: SPURVENE, MOSEBARNA

La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen.
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ARBEIDSMÅTE: I dette prosjektet vil vi først og fremst fokusere på læringsprosesser når vi befinner oss i fjæra (læring
gjennom handling/oppleve). Vi bruker bøker, sanger, bilder og samtaler. Vi er aktive voksne når barna finner ting i fjæra, og gir
barna påfyll av kunnskap på denne måten. Fjæra er ett skattekammer for flott formingsmatriell vi kan bruke i barnehagen. Vi
har fortsatt fokus på hvordan vi bør ta vare på naturen (ikke kaste søppel osv). Vi besøker akvariet og kunsthistorisk museum,
og prøver også å se på endringer i nærmiljøet fra i gamle dager. Matematiske formler som størrelser, form, mønster, symmetri
osv. på de ulike livsformene vi finner. Når vi er i fjæra bruker vi også kajakkene og kanoen for å oppleve ro, harmoni og
elementet vann så nært det går an uten å bli våt.

