MYCKET LEK OCH FANTASI INSPIRERANDE MILJÖ

I Ur och Skur Förskolan

FRISK LUFT OCH
MYCKET RÖRELSE I NATURLIG
MILJÖ, VILKET GER EN NATURLIG
UTVECKLING AV BARNENS
MOTORIK

Du är välkommen med ditt / dina barn när
hon / han kan gå bra, ca 1 år.
I NATUREN UTVECKLAS BARNEN NATURLIGT
Barnen får balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och
mossiga stenar. De får känna gemenskap vid sagostunden under
trädet och när matsäcken delas med andra.
Varje larv, skalbagge eller blomma kan sätta igång en hel svärm av
frågor och funderingar.
Vår pedagogik bygger på att barnen ska få hjälp i sin egen
utveckling av sådant de ser i naturen.
Allt detta bidrar till att barnen på I Ur och Skur får en inbyggd
känsla för naturen och hur de bäst ska uppträda i naturen och bli
miljömedvetna livet ut.

Grundidén till denna pedagogik, är
att barns behov av kunskap, rörelse och
gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Friluftsfrämjandets friluftsverksamhet utgör grunden för

I Ur och Skur-pedagogiken.

Kunskaperna ges genom fri lek,
planerade aktiviteter och skapande
verksamhet som huvudsakligen
bedrivs utomhus med ett
undersökande arbetssätt
och olika uttrycksmedel, i eller med
hjälp av naturen i
skogen, på
ängen eller vid
sjön året om.
GIVETVIS
ANPASSAR
VI
UTEPASSEN
EFTER
VÄDER
OCH VIND.

Genom ett gott
samarbete med
barnens föräldrar
uppnås en god
kvalité på
barnomsorgen
med vår
friluftsinriktning.
.

SMÅ, SMUTSIGA OCH SUNDA
Var glad över varje smutsig
fläck på dina barn. Varje fläck
är ett bevis på att du har
hälsosamma ungar.
(stor engelsk undersökning)

6.30
7.45
8.15
9.25
10.30
12.00
12.30
13.00
15.00
17.30

KNOPPIS
För de
minsta

EN DAG PÅ FÖRSKOLAN
I UR OCH SKUR SKOGSGRINDEN SKENE

Vi öppnar. God morgon.
Vi börjar inomhus.
Frukost inomhus.
Vi börjar påklädning och går ut vid 8.30
Samling inför förmiddagens verksamhet.
Pedagogisk uteverksamhet under f.m.
Fruktstund.
Lunch inne eller ute beroende på årstid.
Utevila för de minsta, varmt nerbäddade.
Pedagogisk uteverksamhet. Lek
Mellanmål ute / inne .
Vi stänger.

KNYTTE
För 3-4 åringar

MULLE
För de
äldsta

Maten lagas på
ekologiska
råvaror hos oss.
En dag/vecka
lagar vi maten
ute. Lunch och
mellan-mål äter
vi ute så fort
vädret tillåter.

BOKSTAVSGÄNGET

SKRIDSKO
För de
äldsta
på vintern

För de
äldsta

SIMSKOLA
På våren för
de äldsta

En dag i veckan har vi Friluftsfrämjandets
friluftsskolor i olika åldrar.
Terminsavgifter för dessa grupper, betalar föräldrarna.
Bokstavsgänget jagar ny bokstav varje vecka och på våren åker
mullebarnen på simskola till Kaskad.
För god pedagogisk kvalité, ser vi gärna hela barngruppen vid dessa pass.

Varmt välkomna till oss. Ring gärna och boka ett
besök!
0320 – 404 10
Besök vår hemsida www.skogsgrinden.se
Mailadress: info@skogsgrinden.se

