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Det du finn i denne boka, er erfaringar, idear, teori fletta inn i kvardagen og tankar kring samvær med barn i
naturen. Naturen ligger der som ein arena, skapt og tilpassa for kvar og ein sitt drama. Alt vi treng, er å løfte
på greinene og gå inn. I naturen er det utfordringar til alle, uavhengig av kva steg barna er på i
modningsprosessen. Barna utviklar tankeverda si og kastar seg ut i kroppsleg utfalding og magi. I tillegg til
erfaringar og aktivitetsforslag inneheld boka også matoppskrifter.
Bærum kommune har de tre neste årene satt ned tre satsningsområder: Lek, arbeid mot mobbing og realfag.
Det tar Blåveiskroken barnehage på alvor, og har hyret. Vi vil ønske dere velkommen til Bekketunet
barnehage. Barnehagen vår ligger i naturskjønne omgivelser som vi benytter så ofte som vi kan. I det daglige
brenner vi.
Foto: Istock. Pedagogikk; Bokomtale; God tilknytning er ren forebygging. Barns tilknytning til en trygg
voksen, er kanskje det viktigste fundamentet for barnets. På verdens aktivitetsdag den 10. mai ble årets
friidrettstevne og medfølgende Tinestafett for mellomtrinnet på hele Hitra gjennomført. Som vanlig syklet
elevene. her gir vi en generell oppskrift på farging av garn, men dette er en ypperlig anledning til å praktisere
foskerspireaktiviteter. Kirke og sjelesorg. Kirke og sjelesorg er naturlig og integrert del av tilbudet til
pasientene på Modum Bad. Fysisk aktivitet. Aktivitet styrker kroppen slik at vi. Barnehageansatte. Stormberg
får mange gode tilbakemeldinger fra ansatte i barnehage og SFO. Les tilbakemeldingene og prøv selv!

Naturen – et stimulerende læringsmiljø. Landskapets form med bakker og skrenter er utfordringer som barna
må forsere, vegetasjonen gir ly og skjul og trær til. Naturlig omsorg skjer i situasjoner der det er naturlig at en
person tar vare på en annen, vanligvis fordi de kjenner hverandre. Det er ikke noe vi gjør fordi vi. Idé- og
skolehistorisk bakgrunn. Skolen har lenge framhevet betydningen av elevaktivitet og av å knytte
undervisningen tettere til elevenes egne erfaringsbakgrunn.

