Naturen og naturfænomener
Vi er som mennesker en del af naturen, hvorfor det er vigtigt for os at have fokus på samspillet mellem
mennesker, naturen og dens ressourcer.
Derfor vil vi i børnehaven have fokus på årstider, naturens fænomener og dens ressourcer.
Det er vigtigt for os at lære børnene at have respekt for miljøet og naturen, værne om den og passe på den.

Krop og bevægelse
Krop og bevægelse er et middel til at opnå noget, -”at erobre verden”.
Det grundlæggende er glæden og lysten til bevægelse.
En god motorik har stor betydning for barnets selvværd, sociale kompetencer, koncentration og indlæring
(herunder sproglig udvikling).
Vi lægger vægt på, at der er mulighed for bevægelse og der er plads til dette i børnehaven.
Jeg hører og glemmer
jeg ser og husker
jeg gør og forstår

Kulturelle udtryksformer og værdier
Kultur er udtryk for menneskets forståelse af og tilgang til verden.
Det er stemningen i huset - måden vi er sammen på.
Vi lægger vægt på, at her er en kultur, hvor alle føler sig velkomne.
Børn skal møde voksne, som er engagerede og som støtter dem i at eksperimentere med og øve sig i at
afprøve sig selv i forhold til forskellige kulturelle udtryksformer.

Sproget
Sproget er en vigtig forudsætning for at kunne kommunikere med andre.
-En ”åben dør” til verden, der giver mulighed for at tilegne sig ny viden og færdigheder og ikke mindst til at
styrke og udvikle fællesskabet til andre.
Der findes mange forskellige sprog, -eks. talesprog, skriftsprog, kropssprog, billedsprog og tegnsprog.
Her i børnehaven giver vi børnene mulighed for at udvikle sproget gennemalle hverdagens aktiviteter, samt
at støtte og stimulere deres evne til at bruge sprogets mange muligheder.

Sociale kompetencer
At være social kompetent er at kunne handle relevant og vise empati i en given social sammenhæng.
Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og i relationer til andre.
Børnene har brug for at lære mange sociale kompetencer som eks. at vente på tur, deles om legetøj, komme
med i en leg, vise omsorg m. m

Barnets alsidige personlige udvikling
Når vi styrker børnenes personlige kompetencer, er vi med til at ruste dem til at klare sig både i sociale
sammenhænge og når de er alene.
Vi skal hjælpe børnene på vej med kompetencer, der kan bruges i det samfund, der omgiver dem, både nu og
fremadrettet.

Det er vigtigt for os især at hjælpe børnene til at forstå egne og andres følelser samt til selv at kunne tage
både initiativ og ansvar i fællesskabet.
Det er vigtigt, at børnene lærer at sige både til og fra.
Det er vigtigt for os altid at møde børnene med en anerkendende tilgang og i øjenhøjde.

Temaer i læreplanen
De 6 temaer, der som minimum skal være fokus på i daginstitutionernes læreplaner er:
Personlig udvikling
Nærvær, hensynstagen (turtagning), fantasi, motorik, udforskning,
følelser og motivation.
Sociale kompetencer
Fællesskab, positivt samvær, være en del af fællesskabet, samarbejde,
give plads til andre.
Sprog
Fantasi, udvikle nye begreber, omgangstone, ordforråd.
udtale, IT/medier og
kommunikation.
Krop og bevægelse
Sundhed, kost, hygiejne, udvikle grov- og
finmotorik, balance, sanserne og fysiske aktiviteter.
Naturen og naturfænomener
Respekt og kendskab til naturen,
sanser, udforske, fantasi, naturens ressourcer, miljø.
Kulturelle udtryksformer og værdier
Forståelse for menneskers forskellige levevis og formåen samt indsigt i musik, teater m.v.

ET EKSEMPEL
Madpakker i Naturen.
Personlig udvikling
 Nærvær: Vi er sammen
 Turtagning: venter på det skal blive deres tur
Sprog
 Omgangstone: Vi taler pænt til hinanden
 Snak om madpakkens indhold (sund og usund kost)
 Snak omkring, hvad der kan spises fra naturen
Sociale kompetencer
 Fællesskab: Glæden ved at være sammen
 Positivt samvær
 Samarbejde: Vi hjælper hinanden f.eks. med at rydde op.
 Tage medansvar for fællesskabet
Krop og bevægelse




Forskellige siddepladser og dermed forskellige kropsstillinger
Hygiejne: Vi vasker hænder før og efter vi spiser

Naturen og naturfænomener
 Sanserne: naturens stemmer, farver, lyde og indtryk
 Miljø: Vi smider ikke papir og andet affald i naturen
 Brug af naturens ressourcer
Kulturelle udtryksformer og værdier
 Plads til alle
 Respekt for andre kulturer,- hvorfor har vi forskellige madpakker?

