Natur og friluftsliv 0-6 år

Sanser
og sprog
på natursamarbejdet

Alle tre sansehuse er koblet op på daginstitutionernes læreplanstemaer og skolernes fælles mål

Natursamarbejdets nyetablerede sansehuse kunne ligne tre
røde huse på en mark, men når dørene åbnes, summer hvert
lille hus af forskellige sanseindtryk og mulige aktiviteter.

Hvis I ønsker at benytte sansehusene, gives der en kort introduktion fra Natursamarbejdets medarbejdere, så I ved, hvilke
aktiviteter sansehusene har at byde på.
Derefter handler det bare om at komme i gang.

Hvordan dufter hø?
Hvordan mærkes en hønsefod?
Hvordan lyder solsortens melodi?
Hvad er en affaldskirkegård?
Hvad hedder de forskellige fugle på Natursamarbejdet?
Interessen for naturen grundlægges ofte gennem positive
naturoplevelser i den tidlige barndom, hvor mange børn nyder
at bruge mange forskellige sanser til at udforske og tilegne sig
viden med. Eksperimenter med naturens materialer styrker
viden og indsigt i naturen. Natursamarbejdets sansehuse giver
børn og voksne inspiration til arbejdet med sanser via forskellige materialer, samarbejdsøvelser og aktiviteter.

ULF

Brug sproget
Ved sansehusene kan der med fordel arbejdes med børnenes
sproglige udvikling og rettes fokus på både matematiske og
sproglige over/under begreber. Flere af aktiviteterne har
billedmateriale, som kan tages med hjem og derved binde
børnenes oplevelser på Natursamarbejdet sammen med
andre oplevelser, som alle er med til at bidrage til udvikling
af alsidige livskompetencer.
Natursamarbejdets tre sansehuse har hver deres overskrift:
•
Nær-natur
•
Natursamarbejdets dyr og planter
•
Energi og vejr

Om Natursamarbejdet
Natursamarbejdet er Børn og Unges økologiske naturcenter
ved Brabrand Sø. En oase midt i byen, hvor børn fra dagtilbud,
skoler og klubber kan møde naturen, fugleliv, får, geder, høns,
heste, kaniner og bier.
Natursamarbejdet har åbent hele året og tilbyder pædagogiske
aktiviteter og forløb til hele 0-18 års-området, blandt andet:
Faste aktiviteter: Fodring af dyr, forløb med heste og intro til
brug af sansehytter.
Årstidsbestemte aktiviteter: Fårene skal klippes, honning skal
slynges og kyllinger skal ruges ud i rugemaskinen.
Haver til Maver for både skoler og dagtilbud, hvor økologi, mad,
have, sundhed og natur er i fokus.
Grønne guider, der bistår med natur-, miljø- og energiformidling. Disse forløb kan foregå på Natursamarbejdet, i daginstitutionerne, på skolerne og ude i naturen.
Læs meget mere på www.aarhus.dk/natursamarbejdet
Tilbuddene er gratis, og aktiviteter kan bookes på 86 25 68 60
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