Den GRÖNA TRÅDEN Åryds förskola
På Åryds förskola arbetar vi temainriktat och använder NATUREN som lärmiljö. Vi
sätter barnens frågor i fokus och tillsammans utforskar vi olika ämnen.
Värdegrundsarbete och trygghet är viktigt för oss och det gör att vi tillsammans
utvecklar en gemensamhetskänsla som skapar förståelse för varandras olikheter och
allas lika värde. För att främja språkutvecklingen hos våra barn erbjuder vi och
arbetar aktivt med förskolebibliotek .

Kotten

Stenen

Blomman

1–2 år

3–4 år

5–6 år

Allemansrätt

Allemansrätt

Allemansrätt

Att vara i skogen, bygga en

Att vara i skogen. Lära sig

Allemansrätt

basplats. Vara rädd om

vara rädd om naturen, inte

Förståelse för

naturen, Lära sig att inte

bryta pinnar. Lämna

allemansrätten

slänga skräp och plocka

platsen som den var när du

upp efter dig

kom.

Röra sig i olika terränger

Röra sig i olika terränger

Röra sig i olika terränger

Uppleva olika terränger

Utforska och testa sig fram

Röra sig i och mellan olika

och variationer på platser i

vad man klarar av i olika

terränger. God

närområdet. Klara av korta

terränger. Klara av lite

grovmotorik för att ta sig

promenader.

längre promenader

iväg längre från förskolan
till forts.

Hitta Vilse

Hitta Vilse

Hitta vilse

Berätta om “Hitta vilse” för

Berätta och fråga om

Genomföra “Hitta vilse”

barnen. Titta på bilder.

“Hitta vilse”, titta på bilder

kursen.

och prata om vad du ska
göra om du kommer vilse.
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Årstidsskiftningar

Årstidsskiftningar

Årstidsskiftningar

Prata om det som är

Lära sig att det finns fyra

Förståelse för de olika

specifikt för varje årstid

årstider och vad som är

årstidsskiftningarna och

och högtid.

specifikt för varje. Samt

vad som sker i naturen

känna till olika högtider.

under årstiderna.

Laga mat & äta ute

Laga mat & äta ute

Laga mat & äta ute

Uppleva eldstad och smaka

Vara med och göra upp eld

Laga mat och äta den

på mat och annat ätbart i

och laga mat utomhus. Få

utomhus. Elda tillsammans

kåsa utomhus.

äta ur kåsa

med vuxen. Ta del av
matlagning med stormkök
(sätta ihop och laga mat).

Odla

Odla

Odla

Uppleva odlingsprocessen

Aktivt planera vad som ska

Odlingsprocesserna,

med alla sinnen. Vara med

odlas, ta ansvar och ta

kunskap om från frö till

och plantera och få ta del

hand om odlingen.

planta och människans roll.

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent

Plocka skräp och vara med

Plocka skräp, källsortera

Kunskap om Håll Sverige

och sortera skräpet.

skräpet. Känna igen olika

Rent. Förståelse för

källsorteringssymboler.

innebörden och dess syfte.

av vad som behövs för att
ta hand om odlingen.
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Förståelse för kretslopp

Förståelse för kretslopp

Förståelse för kretslopp

Uppleva några olika

Känna igen några olika

Förståelse och djupare

kretslopp

kretslopp.

kunskap kring några
kretslopp

Art kunskap

Art kunskap

Art kunskap

Känna igen några enstaka

Utöka artkunskaper och se

Utöka artkunskaper

arter/växter

skillnaden mellan olika

ytterligare (blommor,

arter inom olika kategorier

insekter, träd, fåglar osv)

(blommor, djur osv)

