Handleplan for ”Grønne spirer projekt” 2015-2016
i børnehave og dagpleje i Bjedstrup.
Bjedstrup Børnehus har et tæt samarbejde med dagplejen i Bjedstrup og omegn. Vi har en
besøgsordning hvor børnene besøger hindanden på skift og dagplejen inviteres flere gange om året
til arrangementer i børnehave og skole. Disse tiltag er med til at gøre overgangen fra dagpleje til
børnehave lettere, og giver samtidigt de voksne et naturligt rum for faglig sparring. Sidste år arbejde
vi sammen om at få det Grønne spirer flag til glæde for både børn og voksne.
I den kommende periode frem til sommerferien vil vi videreføre vores samarbejdet omkring Grønne
spirer projekt og flag under overskriften ”Fra jord til bord.”
Vores fælles mål er at skærpe børnene sanser når de opholder sig i naturen, og at de får et større
kendskab og forståelse for naturens spisekammer, samt at bibringe dem glæden ved selv at så og
høste.
Med afsæt i ovenstående vil vi have fokus på nogle af de mange forskellige spiselige planter,
blomster, frugter, og bær som vokser i naturen. Vi vil tage i skoven, undersøge områderne omkring
børnehaven og besøge dagplejens haver. Dette vil vi i kombinere med at udbygge vores højbed på
legepladsen, samt sætte nyt fokus på vores kompost - herunder sortering og nytteværdi.
Vi vil finde et stort birketræ ude i skoven som vi vil følge fra vinter til sommer
og fortælle ”træet historie” liggende under træet
Måske fortsætter vi hele året rundt!
Vi vil undersøge:
Hvilke planter, blomster, frugter, bær fra naturen vi kan spise.
Hvordan ser de forskellige planter, blomster, frugter og bær ud.
Hvordan kan vi tilberede de forskellige planter, blomster, frugter og bær.
Hvordan spirer forskellige frø og rodfrugter.
Hvor hurtigt vokser de forskellige frø og rodfrugter i højbedene
Hvordan smager de forskellige ting
Hvor sker der i kompostbeholderne fra vinter/forår til sommer
Hvad vokser der i vores krydderurtebede
Aktiviteter:
Lægge kartofler til spirring, som senere lægges i jorden og til sidst tilberedes til frokost
Vi vil lave dip af vejbred
Sætte frø til spirring i vindueskarmene
Vi vil lave saft og syltetøj af mælkebøtteblomster
Vi vil lave brændenældesuppe og lave frugtsalat, hvor vil tilføjer tusindfrydsblomster
Vi vil lave en planche omkring de forskellige spiselige planter og blomster
Vi vil lave drik af saft fra vores birketræ
Vi vil indgå i arbejdet med at udvikle krydderurtebedene i skole og Børnehus
Ovenstående vil foregå som små input/ temaer i hverdagen henover forår og sommer.
For at fastholde det konstruktive samarbejde med dagplejen omkring Det Grønne Spirer Flag vil vi
indarbejde forskellige aktiviteter i vores nuværende besøgsordning herunder besøg i hinandens haver
og nærliggende naturområder samt vores birketræ.
Udover ovenstående vil vi fastholde vores tradition med et fiskeprojekt med de kommende
skolebørn, hvor vi bl.a. tager til Ry Møllesø og fanger fisk, samt besøger Ferskvandsmuseet.

