Natur og Sprog - Bål
Natur og Sprog - Bål er et sprogforløb i samarbejde mellem institutionen og Naturskolen.
Varighed: 1 - 4 uger (kan forløbe hele året)
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
aktiviteter. 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 med Naturskolen kan målrettes jer.
Husk også evt. at bestille bøger fra Tårnby Bibliotek om bål – se liste nederst.
OBS! Med båltasken ville der være lidt optændingsblokke og brænde til at starte på, men
institutionen skal selv forvende at skaffe brænde og materialer til aktiviteterne.
Forløbet (hele forløbet foregår hjemme i institutionen eller ved nærliggende bålplads):
- 1. besøg med Naturskolen: Opstart af bål. Aktiviteter og snak vil tage udgangspunkt i jeres
fokusord, men vil primært omhandle bålets opbygning og optænding. Naturskolen tager
båltaske og evt. bålfad med.
- Hjemme i institutionen (1 - 4 uger): Arbejde med bålet, dets udseende, opbygning og
optænding. Man kan også lave små produkter på bålet. Materialerne fra tasken bruges til
aktiviteterne og til at snakke ud fra.
- 2. besøg med Naturskolen: Aktiviteter og snak vil tage udgangspunkt i jeres fokusord, men
vil primært omhandle optænding af bål og produkter på bålet.
Forløbet afsluttes med Naturskolen og taske (og bålfad) afleveres.
Aktivitetsforslag:
- Optænding af bål (snitte, lave fyrbomber, samle brænde, hukke og save brænde)
- Perler i bålet (lerperler i dåse, hyldeperler)
- Tegne med kul (kulstifter i dåse i bålet)
- Mad på bål (brød af forskellig slags, suppe, kød, pandekager m.m.)
- Indkogning af saltvand
Båltaske:
- Natur og Sprog - Bål og ”Forslag til fokusord og begreber”
- Billedbog (faser i optændingen af bål, optændingsmateriale og værktøj m.m.)
- Lydbog til billeder fra forløbet
- Opskrift på fyrbomber
- Bålfad
- Værktøj (kløvejern, hammer, sav, økse og dolk)
- Optænding (brænde, tændstikker, optændingsblokke og magnesiumstang)
- Aktiviteter (handsker, pande, trefod og dåse m/sand)
- Sikkerhed (brandtæppe og plaster)
- Forslag til sange og lege
Litteratur fra Tårnby Bibliotek:
- 79.3, Randa Majbritt Midtgaard - Bål i børnehøjde,
- 64.11 - Mad over bål

