
NATUREN OG NATURFÆNOMENER. 
 
MÅL: 
 
Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for 
natur og miljø. 
 
Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi, 
og som et rum for både vilde og stille aktiviteter. 
 
Børn skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og 
naturfænomener samt for at opleve naturen som et rum for at udforske verden. 
 
Vi vil sammen med børnene opholde os i naturen som den primære del af vores dagligdag. Sommer 
og vinter aktiviteter planlægges efter årstiders skiften. 
Vi vil indrette legepladsen på en måde så børn får mulighed for at bruge deres krop og sanser. 
Legepladsen skal inspirere børnenes fantasi og kreativitet. Vi vil tage hensyn til at børnene kan 
fordybe sig i leg og udforskning. 
Vi vil daglig på Gården inddrage børn i dyrepasningen og give dem kendskab til dyrs adfærd. Vi vil 
lære børnene ansvarlighed overfor natur og dyr, og give dem forståelse for samspillets betydning. 
Vi vil tage på ture til skov og strand, og bruge naturen i lokalmiljøet som en naturlig del af vores 
dagligdag. 
Vi vil være aktive voksenmodeller som er engagerede, nysgerrige, opfindsomme og som gennem 
vores kropssprog skaber glæde og gejst hos børnene når de opholder sig i og med naturen. 
Vi vil tage det enkelte barns ønsker alvorligt og give barnet rum og plads til fordybelse. 
 
Det konkrete / målbare: 
VI VIL STYRKE BARNETS KROP OG SANSER VED AT VI: 

 
- laver forskellige højder i terrænet 
- klatrer i træer 
- går på balancebom 
- graver i sand, jord og mudder 
- leger med vand 
- bygger huler 
- laver mad over bål 
- planter træer og buske som tilgodeser sanserne 
- lytter til fuglene 
- føler vind, sol, regn og sne. 

 
VI VIL TIL DAGLIG INDDRAGE BØRNENE I DYREPASNINGEN OG LÆRE DEM OM DYRS 
ADFÆRD VED AT VI: 
 

- fodrer dyr sammen med børnene 
- muger ud 
- kæler med dyrene 
- lærer børnene at behandle dyrene rigtigt og tage medansvar for dyrenes velfærd 



- give børnene indblik i naturens gang ( fra fødsel til død) 
- give børnene kendskab til dyrs nytteværdi ( æg, kød, pels, uld )  
 

VI VIL GIVE BØRNENE KENDSKAB OG FORSTÅELSE FOR NATUREN VED AT VI VED 
STRANDEN: 

- finder ting i strandkanten 
- fisker med net efter smådyr 
- sopper 
- leger i sandet 

I SKOVEN: 
- laver skovuger forår og efterår 
- laver ugentlige ture ud af huset 
- snitte i træ 
 
- lave bue og pil 
- hugger med økse 
- studerer dyre- og insektliv 
- gøre børnene bevidste om årstidernes skiften 
- leger med børnene i skoven ( indianere, krig) 
- bygger huler. 
 

Hvad skal der ske i forhold til børn med særlige behov?  
 
VI VIL :              - give os tid til omsorg og nærvær 

- skabe små rum i uderummet 
- lave hyggekroge med beplantningen 
- tage på ture i små grupper (3-4 børn) 
- hjælpe med at skabe legerelationer 
- give dem succes oplevelser. 

 
 


