Året rundt på landbruksskolen
Barnehagen er strategisk plassert midt i Landbruksskolens område. Derfor er det naturlig at vi tar del i det som skjer på
landbruksskolen året rundt.
Vi har et veldig godt samarbeid med de ansatte rundt om på gården, og har dermed muligheten til å være med på
mange aktiviteter gjennom hele året.
Vi kan besøke dyrene i fjøset når vi ønsker, traktorene har garasje og utstyr rett ved barnehagen, gartneriet er tilgjengelig og behjelpelig med såing av frø samt at vi får hente grønnsaker der når vi ønsker.
Barna skal gjennom varierte aktiviteter få kjennskap til gårdsbruk, ulike dyrearter, mating og stell av dyr. Barna skal
også bli kjent med hva ulike traktorer og utstyr heter og hva det brukes til. Barna skal få være delaktig i såing, høsting
og bearbeiding av ulike grønnsaker, planter og bær.
Barna skal bli kjent med hvor vi får melk, kjøtt og egg fra, samt å vite hvor ulla kommer fra.
EMNE:

Dyrene på
gården

VOKSNE

MAURTUA 0-4 år

KRÅKEREIRET 4-6 år

- Ta barna jevnlig med i fjøset - Bli presentert for dyrene og bli trygge - Hva heter «mammadyret, pappadyret og ungen» til de ulike dyrene
på dyrene i fjøsen– jevnlige besøk i
- Synge sanger med barna
som omhandler dyr og dyrely- fjøset
- Skille de ulike dyrene
der
- Lære om stell av de ulike dyrene
- Høre og gjenkjenne noen dyrelyder
- Vise barna at man har
- Våge å gå på egenhånd rundt i fjøset
respekt for dyrene og være
- Se hva dyrene spiser og drikker
- Bli kjent med reproduksjonen til de
gode forbilder i fjøset
ulike dyrene– være med på fødsel
- har dialog med ansatte i
- Vite hvor melk, kjøtt, egg og ull
fjøset og stallen, og samhandkommer fra
ler med de om stell og
håndtering av dyr

- Bli kjent med sikkerhet i fjøset
- Prøve å stelle og ri på hest

Traktor og
utstyr året
rundt

- Samtale med barna når vi
ser traktorer og annet utstyr

- Observere og snakke om hva traktoren er og hva den brukes til

- Sang om traktor

- Vite hva traktor og tilhenger er

- Ta barna med på tur og se
når de arbeider med traktor
og utstyr

- Høre/synge sanger om traktor

- Lære hva plog, snøfres, rundballepresse, slåmaskin, skurtresker og
potetopptaker er/brukes til
- Vite hva rundballer er og hva de
brukes til

- Spontane turer for å se og
sitte i traktor og annet utstyr
- God dialog med de som jobber med traktorene

Gartneriet

- Jevnlige turer til gartneriet
for å hente agurk og tomat

- Jevnlige turer til gartneriet for å hente agurk og tomat

- Så blomster sammen med
barna

- Så frø om våren– blomster

- Sette ord på og forklare hva
vi gjør og hvorfor vi gjør det

- Delta på åpen landbruksskole hvert
år

-Lære hva som dyrkes i gartneriet
- Lære å så og stelle planter
-Lære navnet på noen grønnsaker:
agurk, tomat, potet, gulrot

- Ta barna med på jevnlige
turer både på landbruksskolen og i skogen
Planter og bær

- Være bevisst på å bruke
navnet på bær og planter

- Lage grønnsakshage sammen med barna (potet, gulrot, salat og kålrot)
Grønnsaker

Korn

- Være med på tur i skogen der det er
bær. Plukke og spise bær

- Vite hva blåbær, bringebær og rips
er

- Høre navnet på ulike bær og planter

- Erfare å plukke og bearbeide bær til
syltetøy og saft

- Smake på ulike bær

- Få kjennskap til noen planter (eks.
hestehov, løvetann, timotei, bjørk,
gran, rogn)
- Være med og sette potet og ta opp
potet i barnehagen

- Være med å så, ta opp og bearbeide
grønnsaker som matkilde

- Være med jevnlig rundt på landbruks- - Være delaktig når landbruksskolen
skolen om høsten når det høstes
tar opp grønnsaker om høsten
grønnsaker
- Bruke grønnsaker i matlaging
- Vise barna hva grønnsakene - Smake på ulike grønnsaker
- Oppleve at grønnsaker kan brukes
kan brukes til
variert– både til formingsaktiviteter
- Ha godt samarbeid med
og til mat
ansatte på skolen slik at vi kan
være med når det skjer ting
på åkrene om høsten
- Benevne grønnsakene med
navn

- Ha god dialog med ansatte
på skolen, slik at vi kan høste
korn når det er modent
- Fortelle barna om ulike
kornsorter og hva de brukes
til

- Være med å høste korn og å lage nek - Se hvor kornet kommer fra
- Delta på å høste korn og å lage nek
- Se på ulike kornsorter
- Bli kjent med noen ulike kornsorter
(havre, bygg)

