Dokumentation avd Nyckelpigan
Pedagogiskt projekt: Utflykt på våren
Beskrivning och syfte av projektet
Varje torsdag är hela barngruppen på en lång utflykt. Vi tar med oss matsäck så vi kan
vara ute länge. Syftet är att främja hälsan genom motion och att vara ute länge, att
uppleva årstidens växlingar och olika väderlek.
Nu kan vi vara ute länge på ställen i naturen och klättra, bygga tomtehus, flytta in i
kojan, göra djur av kottar, tälja, leta vårtecken, trampa i fjolårets koblajor och upptäcka
att de har blivit jord, plocka med oss kvistar och värma oss i vårsolen och lyssna till
fåglarna. Myrstacken som vi bara passerat i vintras och som var till synes obebodd är nu
omringad av nyfikna barn, myrorna kryper ut i drivor, alla på en gång. Myrstacken är
fascinerande, en del barn vet inte hur de ska göra och börjar kasta pinnar i stacken
medan andra provar att låta myror krypa på handen och låta dem nypas. Någon spelar
pajas och rullar gång på gång nerför skogsslänten för att göra sig fri från krypen. Alla
barnen skrattar och pinnkastarna upphör med sitt och på stacken kryllar det alltmer.
Tvååringarna håller sig på behörigt avstånd. De traskar uppför en annan slänt. De tar
god tid på sig för det är brant. Att sedan traskar ner är svårare men det löser de genom
att hasa sig ner på rumpan. Det går ännu saktare men det finns ju så mycket roligt att
titta på och pilla med på vägen ner. De små verkar uppskatta och glädjas åt att få lösa
sina små snubblingar helt själv.
Hur kan vi knyta an till målen i läroplanen?
Främja hälsan genom motion och att vara ute länge, att uppleva årstidens växlingar och
olika väderlek, att uppleva olika kretslopp i naturen och sin kunskap om flora och fauna.
Deltagande barn
Alla barn på Nyckelpigan 2-6 år
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