Natur og Sprog - Får
Natur og Sprog - Får er et sprogforløb i samarbejde mellem institutionen og Naturskolen.
Varighed: 2 - 4 uger (kan forløbe hele året – alt efter fokusord og aktiviteter)
Alderstrin: 0 - 6 år
Inden forløbet starter udvælges en række fokusord og begreber, der vil være i fokus forløbet
igennem – se vedlagt side for forslag.
Antallet og hvilke fokusord og begreber vælges ud fra børnenes alder, sprogfærdigheder og årstid.
Husk at tage jeres sprogvejleder med på råd.
Det er vigtigt at Naturskolen er orienteret om jeres valg af aktiviteter, fokusord og begreber, så de
to besøg på Naturskolen kan målrettes jer.
Husk også evt. at bestille bøger fra Tårnby Bibliotek om får – se liste nederst.
OBS! Naturskolen er behjælpelig med materialer fra fåret, men andre materialer til aktiviteter skal
institutionen selv forvende at skaffe.
Forløbet:
- 1. besøg på Naturskolen: Intro og besøg hos fårene. Aktiviteter og snak vil tage
udgangspunkt i jeres fokusord, men vil primært omhandle fåret, dens udseende og levevis.
Institutionen får fårekurven med hjem
- Hjemme i institutionen (1 - 2 uger): Arbejde med fåret og dets udseende – tegne og
formgive, bøger og sange – materialerne fra kurven bruges til at snakke ud fra.
- 2. besøg på Naturskolen: Besøg hos fårene, så alle børn får en chance mere til at se og
røre. Aktiviteter og snak vil tage udgangspunkt i jeres fokusord, men vil primært omhandle
fåret som produktionsdyr – materialer med hjem
- Hjemme i institutionen (1 - 2 uger): Arbejde videre med fåret som produktionsdyr ud fra de
hjembragte materialer og fårekurven.
Institutionen afslutter selv, og sender efterfølgende fårekurven retur med internpost.
Aktivitetsforslag:
- Besøge fårene (fordre får, se lam (april/maj), klippe får (juni))
- Fårets udseende (tegne og formgive, uld, rovdyr/byttedyr)
- Produktionsdyret ((uld (klippe får (juni), karte, spinde og filte), lammekød, tællelys)
- Naturpleje (besøge fårene, klippe græs)
Fårekurv:
- Natur og Sprog - Får og ”Forslag til forkusord og begreber”
- Billedbog (får, lam, stald, vores fårefold m.m.)
- Lydbog til billeder fra forløbet
- Udseende (fårekranie, klov, øremærke, uld og skind)
- Foder (kraftfoder, hø, korn, græs (tom bøtte) og fårelort (tom bøtte))
- Familie (plastisk dyr (vædder, får og lam))
- Produktionsfåret (mad (ost, kniv og gaffel), uld (grannøgle, uldsok, karter og ten) og
naturpleje (havetraktor og kunstgræs))
- Andet (forslag til sange og lege)
Litteratur fra Tårnby Bibliotek:
- Pegebog, Gehm, Franziska – 10 små får: fra 1-10 i fårehop
- Film – Fåret Shaun
- Billedbog, Ritchie, Alison – Godnat, godnat med fjollet fårepjat
- Billedbog, Hansen, Marianne Iben – Nanna Nokkefår får nok
-

63.63, Royston, Angela – Får, let fag
63.63, Dela Bedoyere, Camille – Får, letfag
63.63, Gollander, Troels – Får, letfag

