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UDELIV
0-3årig & 3-6 årig
Vi prioritere udelivet højt i Hassel-Huset ,børn og voksne er ude i naturen hver dag . Vi følger årets gang, vejret
begrænser os ikke derfor skal børnene altid have tøj i institutionen til alt slags vejr .Vi bruger naturen i nærmiljøet,
vores legeplads, parker, skolens område mm samt i det fjerne skoven ,søen samt ture til strand og vand (Endelave)
børnebondegården ,naturcenter ,dyre skue mm. Vi bruger naturen som lærings rum, da vi mener uderummet er rigt
på muligheder for barnets udvikling og trivsel .Vi vil gerne at vores børn oplever glæde ved at være i naturen finder
ud af hvad naturen kan bruges til og samtidig behandle naturen med respekt eks smider ikke affald i naturen rydder
op efter os på ture deltager i den årlige affaldsuge / indsamling .
(Læs vores konkrete mål /tiltag i læreplan under natur og naturfænomener) . vi har planlagte naturforløb spredt ud
over alle måneder på et år . Vi har fået tildelt det grønne spire flag som vi hvert år gensøger om at få . Et af kravene
der skal indfries er at vi skal fordybe os i 2 naturprojekter sammen med børnene over en længere periode, samt at
personalet skal dygtiggøre sig på kursus i natur og miljø aktiviteter .Det hele sluttes af med, at det skal beskrives
,evalueres og dokumenteres , hvorefter det sendes til Grønne Spire, for at få et nyt grønt flag . Foruden de planlagte
naturaktiviteter, er vi gode til at tænke kreativt og få naturen ind i de daglige aktiviteter .Hvad foregår inde kan evt
ligeså nemt foregå ude eks.male med naturens farver i stedet for farvekridt ,male med vandfarver i sneen i stedet for
på papir, rytmik og bevægelse i naturen i tedet for på stuen eller i hallen . osv . Til at komme ud i verden har vi 2
ladcykler, barnevogn m motor, klapvogne, balancecykler , samt kørselstilladelser til egen biler eller vi benytter den
offentlige bus .Alle børn har redningsveste på til vandet og gule selvlysende veste med logo på ved gåture

Børnene i dag, tilbringer mindre tid i naturen end deres forældre og bedsteforældre gjorde . Børnenes hverdag er mere
travl ,overvåget ,skemalagt samt et stort forbrug af stillesiddende aktivitet foran fjernsyn ,computer eller ipad . Flere
børn har en dårlig motorik , flere børn har problemer med fedme . Flere erfaringer og undersøgelser underbygger vores
holdning og vigtigheden i at have fokus på udelivet for de viser at :
1/Børn for bedre motorik når de bevæger sig udenfor .
2/Børns muskler ,smidighed ,balance og fornemmelse for rum styrkes.
3/Børn tager større hensyn til hinanden og der opstår færre konflikter når der er ”højt til loftet”.
4/ Børns viden og begreber udvides.
5/Børn der er ude i naturen hver dag har færre sygedage .
6/Naturen er udfordrende og inspirerende for børns fantasi ,leg og udvikling.

Gedved maj 2016

