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Grønne spirer 2014
Forår
Handleplan
I vores institution skal vi have et tema om FORÅRET.
Vi vil plante og så, og følge med i deres udvikling. F.eks fra et lille gulerodsfrø
bliver plantet til det skal høstes og spises.
Ude i vores skurvogn i skoven vil vi følge træerne fra de har små knopper til bladene
spianger ud og nogle skifter farve fra helt lysegrøn til en mørkere grøn nuance. Vi vil
se, hvordan skovens bund bliver vækket til live. Insekter og dyr som bliver synlige.
Fuglene dukker frem og begynder at kvidre.
Børnene mærke, hvordan det langsomt bliver varmere.
Vi vil synge såvel kendte som nye forårssange. Bl.a. ”Jeg ved en lærkereden”, ”Hør
den lille stær” og ”Skovsangen”.
Vores intention med temaet er, at vi gerne vil vise og fortælle børnene om de mange
ting som foråret har indflydelse på.
Specielt processen om blomsternes og planternes vækst skal der lægges stor vægt på.
Vi vil løbende dokumentere og formidle til forældre via vores whiteboard med tekst
og masser af billeder. Desuden vil vi i nogle perioder have en computer til at vise
billeder fra forskellige projekter i forløbet.
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Februar/ marts:
Vi startede vores tema med at snakke om, hvordan vi kan se at det er ved at blive
forår. Der blevsnakket om blomster løg/frø. Vi pyntede op med klip af tulipaner,
vintergækker, irantis og påskeliljer. Vi lavede en planche med tulipaner i tre
forskellige faser i deres udvikling. Fra løg til blomst. Der blev sået solsikker med en
uges mellerum, så børnene også der kunne følge udviklingen.
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Vi har flere gange været i vores naboskov og set træernes forandring .
I slutningen af måneden og halvdel af marts lavede vi forskellige ting, som vi skulle
have med på Forårsmessen i Klim Hallen.

.

Der blev lavet sjove hoveder ud af en nylonstrømpe og savssmuld, hvori der blev sået
græsfrø og tegnet ansigt. Børnene skulle daglig sørge for at vande deres eget hoved,
og derved fulgte de græssets vækst.
Denne aktivitet havde børnene rigtig stor interesse i.

En anden ting der blev lavet var forårsblomster af silkepapir som kom i plastik og sat
på en blomsterpind.
Børnene lavede også farvet flamingokugler, hvori der blev sat vatpinde som børnene
selv havde farvet. Det endte med at blive til nogle flotte anderledes blomster.

I marts blev der lavet et forsøg, hvor der indenfor blev sat påskeliljeløg med en uges
mellemrum. Det ene hold fik kun vand en enkelte gang og det andet fik vand dagligt.
Børnene skulle nu følge de to hold påskeliljer, og se hvilket hold der havde bedste
betingelser for at gro og udvikle sig.

Samme forsøg blev der lavet med karse. Da karse gror hurtigere end f.eks. påskeliljer,
var det lettere for børnene at se væksten, og hvordan vandet havde påvirkning på frø/
løgets vækst.

April:
I starten af april var vi over i vores naboskov ”Sønderskov”, hvor vi plukkede de
første anemoner. Børnene kiggede på de små træer og bukse som havde fået små
blade.
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Vi kunne også høre fuglesang.
Når vi var ude i vores skurvogn i skoven, fulgte vi hele skovens forandring, men
speciel havde vi meget fokus på at følge bøgen. Længe skete der intet med bøgen i
april, men så sidst på måneden, kunne vi se bøgen begynde at springe ud med sine
flotte lysegrønne blade.
Nu kunne børnene høre flere forskellige fugle lyde. Vi kunne høre spætten som
hakkede i et træ.
Hjemmme i børnehave/vuggestuen blev der sået gulerødder, ærter, salat og radiser.
Der blev også sat kartofler.

Maj:
En af de gange hvor vi har været i skoven ved skurvognen, har det regnet. Det gjorde
det endnu mere spændende, for så kunne vi se flere snegle, regnorme, små insekter og
vinbjergsnegle som dukkede frem, da jorden blev fugtig. De kan ellers være svære at
finde i skovbunden.
På bøgetræet var bladene stadig lysegrønne, men de vosker sig større og større. Vi
kiggede også på grantræerne, hvor vi kunne se de nye små skud.
I institutionen skulle jorden gøres forårsrent, så der blev luget, purløget blev klippet
ned.
Der blev sået blomster i vores udendørskrukker, og inde fik vi sået græskar.
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Først i denne måned var hele institutionen både vuggestuebørn og børnehavebørn på
vores årlige tur til Hjortdal Dyrfarm. Derude kunne vi se flere små dyreunger, som
også er et tegn på foråret.

Sidst på måneden gik turen til Randers Regnsskov med børnehavebørnene, hvor
børnene oplevede dyr og planter der ikke findes i Danmark.

Juni:
I juni passede vi vores planter og grøntsager ved at de blev vandet og holdt rene.
Børnene kunne se, hvordan grøntsagerne og planterne voksede. De første jordbær
blev plukket, og spist til frugt. Nogle af de tidligst sået grøntsager kunne høstets og
spises til vores madpakker.
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I juni plantede vi agurker og tomater ude, og græskarerne blev sat ud i jorden.

Børnene nyd meget at være med til at høste og grave grøntsager op, hvorefter de var
med til at gøre dem rene, inden de skulle spises. Sidst i juni kunne vi grave de første
kartoffler op, som vi brugte til en af vores maddag, som var afslutningen på dette
projekt.

Selv om foråret nu gik ind i sommeren, og vores projekt egentlig var afsluttet, så
følgte børnene stadig planterne og grøntsager vokse. Da vi havde haft en meget varm
sommer, og institutionen havde lukket en enkel uge, kom vi tilbage til flere
grøntsager som var visne. Grækarerne voksede sig store og flotte. Børnene lavede
lygter og græskar hoveder . De sidste tomater og agurker blev senere plukket og nydt
til maddage.
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