Januar 2015

SMITTE – Model på emnet: Natur/årstid/vejr/dyr
Lavet d. 6.1.15 af Hanne og Thomas
Sammenhæng:
Januar emnet handler om Naturen-årstiden-vejret og dyr. Vi har taget udgangspunkt i udsagn
fra børnene.
Emnet er planlagt til at være 2 uger, og vi arbejder med emnet, om formiddagen til samling.
Hos Koglerne er vi 16 børn, og de er fordelt på 2 gr. Hvor der hos de små kogler er 8 børn (5
piger og 3 drenge) og hos skolekoglerne er der også 8 børn, som er fordelt på 6 piger og 2
drenge. Vi er 2 voksne – Thomas er hos de små kogler og Hanne hos de skolekoglerne.
Mål:
At børnene får kendskab til naturen omkring os.
At børnene lærer/oplever årstidens skifte.
At børnene oplever vinterens vejrtyper.
At børnene får indblik og viden om de dyr, som går i hi.
At gøre børnene nysgerrige, og give dem gode oplevelser
At børnene får kendskab til sange om vinter
Tiltag:
Vi læser bøger om pindsvinet, der flytter hjemmefra.
Vi tegner og klipper et pindsvin ud.
Vi digter historier om dyr – et barn starter og den næste fortsætter osv.
Vi snakker om vejret nu, og om hvad tøj vi skal have på.
Vi snakker om hvordan vi kan se og føle vejret – maler en vejrtegning – gå tur til
søen – se om der er is på og evt. hvorfor.
At vi synger- Nu sner det – Snemand frost At snakke om årstiden
Kan man få stenene op,
Når der er frost?

Bækken er ikke frosset.
Søen er ikke frosset, så her kan
vi kaste sten i.

Hov, her er der is på, og stenene
ligger på isen.

Tegn:
-At børnene deltager engageret i emnet.
-At børnene viser glæde og begejstring.
-At børnene viser interesse og kommer med forskellige forslag til sange/historier
-At børnene selv begynder at finde på vinter lege

Det er læreren der sidder foran børnene.

Vi leger sneskole

Gymnastik i sneen er sjovt.

Evaluering :
Der er evalueret på emnet d.12.1.15
Det har været nogle gode uger, selvom vi ikke fik så meget sne og frost, men alle har været meget interesserede i emnet,
og kommet med mange gode ideer til forskellige lege i sneen. På grund af sygdom , har emnet været kort, og der er en
masse andre opgaver ude, som vi skal i gang med, når foråret kommer.

