Krible Krable
Beskrivelse
I dette forløb skal vi undersøge spændende dyr, som vi
finder i området omkring Midtgård.
Vi mødes ved ”Krible Krable stenen” ved Stjernesøen,
med mindre andet er aftalt. Herefter går vi samlet ind i
området hvor der både findes sø, skov og åbent land.
I vores grejkasser har vi udstyr med til indfangning og
undersøgelse af smådyr. Vi kigger, rører og undres
over de mange forunderlige skabninger, der findes
under vandoverfladen, under barken på rådne træer
og i græsset.
Vi snakker om dyrene og stiller de gode spørgsmål
undervejs:
Hvad spiser de?
Hvor lever de?
Hvordan bevæger de sig?
Hvad er en nymfe?
Kan skøjteløberen skøjte?

Praktisk information
Udbyder
Midtgård - et økologisk formidlingssted,
MYRTHUE

Forløbstype

Forløb med formidler

Målgruppe

4 - 6 år

Antal
25
Periode
01.04.2020 - 30.09.2020
Varighed
3 timer

Måske er vi heldige at finde en rigtig kokasse, så vi kan
undersøge livet i denne.

Tidsrammen for forløbet kan tilpasses efter
nærmere aftale.

Børnene lærer at bruge de forskellige redskaber som
fx kese, lup, bestemmelsesdug og at sortere dyrene i
sorteringsbakkerne.

Dette forløb er gratis.

Forslag til forberedelse og/eller efterbehandling i
daginstitutionen
Inden I besøger os kan I fx arbejde med:
at læse historier om insekter,
lave et insekthotel i institutionen
tegne insekter
modellere insekter i saltdej eller ler
I kan finde en del spændende materiale på
nedenstående links.
Husk fodtøj og praktisk tøj efter vejrforhold.

MYRTHUEs forløb er kun for kommunale
og selvejende dagtilbud i Esbjerg
Kommune.

Emneområde
Naturrum og overnatning
Natur og friluftsliv
Læreplanstemaer
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Kultur, æstetik og fællesskab
Natur, udeliv og science

Mål
I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Kultur, æstetik og fællesskab
Natur, udeliv og science
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Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter
arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse,
fordybelse og virkelyst, så børnene kan udvikle
erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og
baggrund for at tage stilling og handle.
Sted
Midtgård - et økologisk formidlingssted, MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6
6710 Esbjerg V

Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold
Yderligere oplysninger til faciliteter
Ønsker I at besøge Midtgård uden
formidler, kan I kontakte os på mail eller
telefon.
Der er grus på gårdspladsen, så det kan
være svært for nogle kørestolsbrugere at
komme rundt.

Inspirationsmateriale
I kan finde inspiration i nogle af følgende links.
Krible Krable

Kontakt udbyder

Danmarks naturkanon

Midtgård - et økologisk formidlingssted,
MYRTHUE
Ravnsbjergvej 6

Tilmelding

6710 Esbjerg V

Ring eller mail til Midtgård - et økologisk
formidlingssted
midtgaard@esbjergkommune.dk
Tlf.nr. 7616 3740
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