Natur og Sprog - Mus
Natur og Sprog - Mus er et sprogforløb i samarbejde mellem institutionen og Naturskolen.
Varighed: 1 - 3 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 på Naturskolen kan målrettes jer.
Husk også evt. at bestille bøger fra Tårnby Bibliotek om mus – se liste nederst.
OBS! Med museposen følger materialer til at passe musene i op til 3 uger. Materialer derudover til
pasning og aktiviteter skal institutionen selv forvende at skaffe.
Forløbet:
- 1. besøg på Naturskolen: Intro til musene. Aktiviteter og snak vil tage udgangspunkt i jeres
fokusord, men vil primært omhandle pasning af mus og dens udseende.
Institutionen tager mus og musebur med hjem, samt materialer til pasning af musene.
- Hjemme i institutionen (1 - 3 uger): Passe musene og arbejde med de valgte aktiviteter.
- 2. besøg på Naturskolen: Aflevere musene. Aktiviteter og snak vil tage udgangspunkt i
jeres fokusord, men vil primært omhandle musenes levevis i naturen og fjender. Hvis I
vælger at tegne musene, må I meget gerne tage nogle tegninger med, de er gode at
snakke ud fra. Forløbet afsluttes på Naturskolen.
Aktivitetsforslag:
- Musens udseende (tegne og formgive (tegn evt. musene inden 1. besøg og igen når
forløbet afsluttes))
- Musemad (fodrings forsøg)
- Musens bevægelser (legeplads (i en (pap)kasse med rør og grene), leg selv mus
(udklædning og musebaner))
- Mus i naturen (sæt musefælde, fjender)
Musepose:
- Natur og Sprog - Mus og ”Forslag til fokusord og begreber”
- Billedbog (mus, museunger, muselort m.m.)
- Lydbog til billeder fra forløbet
- Pasningsvejledning
- Mus (2 stk. – oftest af sammen køn)
- Musebur (bur, vandflaske og kravlepind)
- Pasning (savsmuld, hø og foder)
- Musefælde
Litteratur fra Tårnby Bibliotek:
- Sussi Bech - Mus og konger på kronborg
- Hanne Hastrup - Den store bog om Cirkeline
- Christopher Woemell - Pjuskebjørn og de seks hvide mus
- Mette Jørgensen - Bymus og landmus
- Diana Hendryu - Må jeg sove i din seng
- Barbara Reid - Natten før jul
-

58.93 - Den store musebog
58.93 - Skovmusen
58,93, Steohen Savage - Mus
64.42, Gassner - Jeg har mus

