Naturvidenskabsfestival for 0-2 årige 2022

Beskrivelse
Nu har I mulighed for at tilmelde jer og jeres børn i dagplejen og vuggestuen til en særligt tilrettelagt dag i
naturvidenskabens og vandets tegn.
Som tidligere år er temaet "VAND", hvor børnene skal på opdagelse i ”Vandland”. Der vil være forskellige
aktiviteter, som alle handler om temaet. Det bliver en dag hvor nysgerrigheden og sanserne skærpes.
Vi glæder os til en herlig dag sammen med jer.
Naturvidenskabsfestivallen afvikles i Ribe og Esbjerg. I tilmelder jer dagen, som passer jer bedst.

Dagens program
8:30: Ankomst – mulighed for en formiddagsmad
9.00: Fælles opstart med en sang
9.15: I små grupper oplever og undersøger børnene bl.a. vandets tilstandsformer – hvad, der kan synke og
flyde. Lyden af vand, varme og kulde. Enkelte opgaver, du og børnene oplever sammen – undersøgelser I kan
fortsætte med hjemme i egen have, når I arbejder med science.
11.00: Tak for i dag

Hvor og hvornår?
Tirsdag d. 23. august, Hovedengen, Ribe
Fredag d. 26. august - Midtgård, Ravnsbjergvej 6, 6710 Esbjerg V.
Husk: Varmt tøj, da vi skal være ude. Evt. skiftetøj.

Mål

I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:
Natur, udeliv og science
Krop, sanser og bevægelse
Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse
og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at
tage stilling og handle.
Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Senest fredag d. 12. August 2022 til MYRTHUEs fælleskontor på mail: myrthue [at] esbjerg [dot] dk
eller ring på: Tlf: 76 16 81 00.
Vi glæder os til at se jer.
myrthue@esbjerg.dk
Tlf.nr. 7616 8100
Tilmeldingsfrist
12.08.2022

Praktisk information
Udbyder
MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring

Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
0 - 2 år
Antal
60
60 børn/voksne pr. dag.
Tilmelding: Efter "først til mølle"
Periode
23.08.2022 - 26.08.2022
Varighed
2 time
Dette forløb er gratis.
MYRTHUEs forløb er kun for kommunale og selvejende dagtilbud i Esbjerg Kommune.

Emneområde
Natur og friluftsliv
Teknologi og science
Læreplanstemaer
Alsidig personlig udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Kultur, æstetik og fællesskab
Natur, udeliv og science
Social udvikling
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold

Kontakt udbyder
MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring
Myrtuevej 39
6710 Esbjerg V

