” UT PÅ TUR- ALDRI SUR!” (2020-2021)
Hva vil vi med tur-grupper?
Vi ønsker at barna skal få mange og gode natur- og friluftsopplevelser, slik at de blir glade i å
være ute og vil ønske å ta vare på naturen
Naturen er et stort emneområde med mange muligheter for opplevelser og læring.
Her er det andre utfordringer enn i barnehagen. Hvilket ”lekerom” har større utvalg av
lekemateriell og mulighet for stimulerende leker enn det naturen kan by på ?
Barna får førstehåndserfaringer ved å se dyr og planter i deres naturlige miljø, og de får brukt
alle sansene. De får leike og lære i et naturlig språkmiljø, fordi de gjør oppdagelser som
stimulerer deres nysgjerrighet og vitebegjær, og som det er naturlig å samtale om.
Barna får trening i selvstendighet, og mye sosial trening gjennom felles opplevelser.
Naturen tilfredsstiller barnas naturlige trang til bevegelse.
Allsidig fysisk utfoldelse har positiv innvirkning på barnas motoriske utvikling.
Opplevelse av mestring styrker deres selv-bilde.
Tur – muligheter.
Barnehagen har ei hytte i skogen. Der kan vi spise nista på kalde dager.
Området rundt hytta er spennende å utforske for barna.
Vi har gang-avstand til Hårråhaugen, Hårrisdalen og fjæra.
Vi kan låne minibuss på folkehøgskolen, når de er ledige, og dra litt lengre unna:
til området v/ Lyngstua, svensk-rommet, Høgberget og andre steder.
Sikkerhet
Vi voksne har ved ”hytta i skogen” gått opp yttergrenser med barna, og det henger røde bånd
som betyr ”stopp”- ikke lenger enn hit! Førstehjelpsutstyr er alltid med i voksen- sekken.
Tenk sikkerhet v/ påkledning (ikke skjerf, lange snorer)
Når det gjelder trafikksikkerhet og trafikkopplæring på tur, blir det lagt ut på hjemmesiden.
Hva trenger vi på tur?
Klær og sko
*som er tilpasset årstiden. Ullundertøy på kalde dager! (Ha alltid regntøy i barnehagen)
*som er solide
*husk strikker under dress og regnbukse
Sekk
*som er god å bære *som helst har både hoftebelte og brystreim
*som er passe stor for barnet og passe stor til at barnet lett skal lære seg å pakke alt nedi selv
Sekken skal inneholde
*sitteunderlag
*ekstra skift pakket i plastpose (sokker, stil-longs, truse)
(* bleie )
*mat til et måltid i boks (ikke så kjekt med vått matpapir)
*vannflaske
Ikke sjokolade/ godteri,- ettersom vi er på tur så ofte.
*Husk at barnet skal etter hvert klare å pakke alt i sekken selv. Tenk på at utstyret lett skal få plass.
Når det blir kaldere...
*termos med varm drikke til kalde dager. (Nok med ca 1/3 l! Da blir ikke sekken så tung…)
NB Personalet har med kald drikke til barna i tillegg! Da trenger ikke barna ha med vann-flaske!
*fingervotter i topplokket som de kan ha på seg når de spiser
*ekstra votter
*sokker, stillongs og undertøy i ekstra skiftet bør være ull
NB Personalet har med ekstra yttertøy dersom noen får bruk for det på turen!

