
Der blir mer og mer fokus på hvordan vi behandler den jord vi lever på, hva 

konsekvensene ved levemåten og livsstilen vi har, påvirker hvordan fremti-

dens barn ska vokse opp. 

 

Viste du: 

15 tonn plast havner i havet..  

HVERT MINUTT!!  

  

 

Som barnehage har vi et stort samfunnsansvar, samtidig som et stort ansvar 

for at kommende generasjoner (barna) tilegner seg viten om hvordan vi ba-

lanserer mellom det å ha en flott natur vi kan bruke til rekreasjon og holde 

en levestandard vi er fornøyd med. 

Vi har valgt å ha ekstra fokus på dette i 2019/20, som en form for kick start 

til å ha fokus på det fremover—å få det under huden. 

Dette er en god anledning  for foresatte å følge «samme spor». 

Vi tar utgangspunkt i Blekkulf, en figur barna er... eller vil bli kjent med. 

Vi vil og komme inn om andre temaer som: 

 Hva kan vi bruke på annen måte enn å hive 

 Byttedag for foresatte 

 Søppelsortering—hvorfor er det viktig 

 Ta vare på naturen rundt oss—hvor mye søppel klarer vi å samle på 

ture osv. 

 Utlevering av tøy-nett til alle barna/

foresatte. 

 

SATSNINGSOMRÅDE 2019-20 

«Vi vil passe på naturen vår» 
 

Ingen kan gjøre alt, 
Men alle kan gjøre litt 
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l KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: 

 Fakta om miljøet gjennom bø-
ker, sanger, bilder og media. 

 Snakke sammen. Undre seg 
sammen og eksperimentere 

 Videre utvikle begrepsforståelse  
og bruke et variert ordforråd 

ANTALL, ROM OG FORM:

 

 

 

KUNST, KULTUR OG KREATI-
VITET: 

 Gjenbruk, skape noe 
nytt, reparere gamle

 Utvikle fantasien og 
kreativiteten 

 Bearbeide inntrykk

 Utvikle elementære 
kunnskap om virkemid-
ler, teknikk og form.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: 

 Tilegner oss samfunnets grunn-
leggende verdier og normer 

 Utvikler toleranse for hverand-
re og respektere hverandre, 
uansett bakgrunn og kultur 

 Erfare og undre seg, tid til ro og 
tenkning 

 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: 

 Har positive opplevelser i lag med 
andre. 

 Turer (korte og lange) 

 Skaffe seg erfaringer og utvikle glede i 
naturen. 

 
NÆRMILJØ OG SAMFUNN: 

 Vi blir kjent med og deltar i 
samfunnet gjennom opplevel-
ser og erfaringer i nærmiljøet. 

 Lærer å ta hensyn til hverandre 
og naturen 

 Bruker nærmiljøet og blir kjent 
med hvor vi kan resirkulere 
metall/blikk boks og glass. 

 NATUR, MILJØ OG TEK-
NIKK: 

 
 Oppleve naturen 

 Undring i naturen 

 Glede og mestring  

 Få nye erfaringer 

 Få erfaringer og 
kunnskap om dyr og 
vekster, og deres bæ-
rekraftig utvikling 

ANTALL, ROM OG FORM: 

 Vise glede og utforske 

 Sortering 

 Erfare plassering og orientering 
og på den måten utvikle sine 
evner til lokalisering. 

KUNST, KULTUR OG KREATI-

Gjenbruk, skape noe 
nytt, reparere gamle 

Utvikle fantasien og 
kreativiteten  

Bearbeide inntrykk 

Utvikle elementære 
kunnskap om virkemid-
ler, teknikk og form. 


