Färsna gård, Norrtälje 200115

Naturcentrums lilla odlarskola
-årsupplägg för förskolans äldsta barn

Mål: Barn ska få lära sig om odlingens grunder i praktiken genom praktiskt arbete,
lek, fysisk aktivitet och egna förstahandsupplevelser. Lilla odlarskolan ska
genomsyras av delaktighet, nyfikenhet, kunskap, mångfald, mod och lek.
Aktiviteterna är kopplade till förskolans läroplan, samt är ett konkret sätt att arbeta
med hållbarhet i praktiken. Barnen ska få uppleva kretslopp med alla sinnen.

Metod: Utomhuspedagogik i medvetet ledarskap. Norrtälje Naturcentrums
naturskolepedagoger håller i upplägget. Norrtälje Naturcentrum har goda
säkerhetsrutiner i aktiviteterna. Medföljande pedagog deltar med sin barngrupp,
men naturskolepedagogerna organiserar och förbereder aktiviteter.

Målgrupp: Förskolans äldre barn. Startar när de är 5 år på våren och avslutas deras
sista förskoleår på hösten. Gruppen kan högst vara 12 stycken barn.
Hitta hit: Färsna gård ligger i Norrtälje. Kom hit till fots eller ta buss 651 från
Norrtälje busstation. Vi anpassar starttid efter buss såklart!

Pris med år: 5000 kr ex moms (max 12 barn i gruppen).
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Upplägg:

Odlarskolan 1 i april:
VÅRBRUK
Odlarskolan 2 i maj:
FRÖN OCH SÅDD
Odlarskolan 3 i september: S K Ö R D O C H S M A K
Odlarskolan 4 i oktober:
HÖSTBRUK
Samling kl 9 vid växthuset på Färsna gård. Vi håller på ca 1, 5 timme eller vad som passar
barnen. Vi inleder med samling. Sedan blir det praktiskt arbete i små grupper med alla sinnen. Lek
och fysisk aktivitet är en självklar del. Lärande, lek, omsorg och hälsa bildar helhet i trädgården
och på Naturcentrums lilla odlarskola. Alla tillfällen avslutas med gemensam reflektion och prat om
vad som händer framöver i trädgården.
Antingen åker ni tillbaka till förskolan och äter eller har ni egen matsäck i Färsna gårds fina
trädgård. Stanna på Färsna gård så länge ni vill. Bästa lekplatsen!

För bokning kontakta Norrtälje Naturcentrum, Anna Westerlund, anna@norrtaljenaturcentrum.se.
FÖRST
TILL
K V A R N!!!
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