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Natur og naturfænomener 
 
 
Mål: 

• At børnene udvikler respekt og forståelse for naturen samt oplever glæden ved 
at være i naturen. 

• At børnene lærer naturen at kende og oplever den som et sted for leg, 
oplevelser og udforskning. 

• At børnene tilegner sig forskellige erfaringer med naturen, naturfænomener og 
miljø. 

 
 
Hvordan gør vi? 
 
På legepladsen er der rig mulighed for at lege og eksperimentere med sand, jord, 
planter, smådyr, vand m.m. Når børnene f.eks. leger med vand, bygger de dæmninger 
og kanaler, og de får forståelse for og viden om vandets egenskaber. Årstidernes 
skiften opleves, bl.a. når vi ser fugle bygge rede og få unger, når vi kælker om 
vinteren og bader om sommeren. I ”Botanisk Have” er der mulighed for, at børnene 
kan gemme sig, klatre, lege mellem træerne og gå på opdagelse. 
 
Når vi er i naturen, opfordres børnene til at vise respekt for og hensyn til 
omgivelserne. Vi taler f.eks. om, hvor man må smide affald, og hvordan man 
behandler dyr og planter. I mødet med naturen undres de voksne sammen med 
børnene, vi stiller nysgerrige spørgsmål, som kan sætte gang i børnenes tænkning og 
refleksion. Når børn leger i naturen, udfordres deres fantasi, krop og sanser, de drager 
lærerige erfaringer, så deres interesse og respekt for natur og miljø styrkes. 
 
I de forskellige kreative værksteder benytter vi naturens materialer (træ, uld, ler, sten 
m.m.) og lader os inspirere af naturens mange farver, former og udtryk. Børnene får 
via samtalen og ved at bruge deres sanser kendskab til naturen og naturmaterialernes 
egenskaber og anvendelsesmuligheder. 
Ved bålet er der plads og tid til ro, refleksion og hygge. Børnene får respekt for ild, og 
oplever hvordan vind, vand og vejr påvirker bålet/røgen. Børnene erfarer, at der kan 
laves mad over bål (f.eks. snobrød og suppe). 
 
 
Øvrige aktiviteter: 
 

• Ture: Furesøs skove, søer og grønne arealer giver rig mulighed for 
indholdsrige ture og naturoplevelser. 

• Kanoklub: Sidste uge i sommerferien flytter Kometen ud i naturen ved Farum 
kanoklub. Her kan børnene sejle i kano, bade, finde små dyr og lege i naturen. 

• Kæledyrsdag: Børnene får mulighed for at røre ved og opleve hinandens 
kæledyr på nært hold. Børnenes omsorg og forståelse for dyr udvikles. 
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• Shelterovernatning for 2.-klassebørn: Vi slår lejr midt i skoven tæt ved 
søen. Alle sanser bliver udfordret, vi oplever naturens ro, nattens mørke og 
skovens dufte. Vi ser på stjerner, hører dyrenes lyde og er i naturen på 
naturens vilkår 

• Daglejr: De første 2 uger af sommerferien flytter vi ud i naturen ved Farum 
sø. Vi mødes med børn fra andre fritidshjem i Farum, her er der rig mulighed 
for leg, fordybelse og udforskning af naturen. Daglejren er en unik mulighed 
for at opleve naturen som rum for læring og aktivitet. Naturoplevelsen sætter 
gang i børnenes refleksioner over egen tilgang til natur og miljø. 
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