1: Tema och projekt hösten 2019
Vår förskola jobbar aktivt tillsammans med stiftelsen ”Håll Sverige rent” och ”Grön
Flagg”. Det handlar om att utbilda barnen i hur vi skapar en hållbar miljö nu och i
framtiden. Ca vartannat år lämnar vi in en handlingsplan till Grön Flagg. Den är helt i
linje med förskolan läroplan (LpFö). När tiden för projektet har nått sitt slut lämnar vi in
en redogörelse till dem och blir sedan bedömda hur väl vi har nått våra mål.
Den här hösten har personalen tillsammans valt ut nya teman med
följande utvecklingsområden: Målbeskrivning

till arbetsplan

2019/2020

Tema: Hav & Vatten Utvecklingsområde
1: Vatten i vår vardag
Lokala mål:
● Vi vill förmedla glädje över att få vistas vid havet och därmed värna om
havets mående.
● Vi vill lära barnen om vattenresurser i enkel skala och vikten av att hushålla med
vårt vatten för det är en källa till allt liv på jorden.
● Vi vill att barnen ska få utforska vatten med alla sina
sinnen.
● Vi vill lära barnen om vad som finns/lever i våra sjöar, hav och
vattendrag.
● Vi vill att barnen ska få uppleva vatten i olika former.
● Vi vill uppleva och följa årstidernas skiftningar.
Tillvägagångssätt:
● Göra utflykter till stranden när tillfälle ges.
● Vi arbetar även med hur en bra kompis skall vara, vilket är grunden till att
kunna värna om sin omgivning med djur och natur.
● Vi berömmer positiva handlingar både mot kompisar och mot naturen som ex.

hämta plåster till någon som slagit sig eller plocka upp skräp från marken.
● Genom att samtala om vatten och havens situation på en enkel nivå, att vatten
är källa till allt liv på jorden. Få barnen att värna om våra hav.
● Utforska vatten tillsammans med barnen genom vattenlek, experiment och
utforska vatten i olika former.
● Berätta sagor och fakta om vatten och naturen genom böcker, flanomaterial
och konkreta föremål.
● Använda oss av skapande verksamhet som t.ex. skapa egna regndroppar eller
dylikt som har anknytning till vatten.
● Genom att samtala om djurens och naturens behov för välbefinnande får barnen
en förståelse för att vara rädda om det vi har runt oss.

● Pedagogerna deltar aktivt nära barnen för att vara lyhörda.
● Delge föräldrarna information genom portfolieväggarna och mejl för att stimulera
till fortsatta samtal hemma.

Mål ur Läroplanen Förskolan ska ge varje barn
förutsättningar att utveckla
- nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära - förmåga att skapa samt förmåga
att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar
och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik
och dans, - förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor
om och
samtala om naturvetenskap och teknik, - förmåga att upptäcka och utforska teknik i
vardagen, - ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta
i samhället. - förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt
för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra, - förskolan ska skapa
förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar
kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, /L
 pfö
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Tema: Hav & Vatten
Utvecklingsområde 2: Kropp &
Hälsa
Lokala mål:

● Vi vill att alla barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig välkomna

till vår förskola. Alla ska känna sig trygga och sedda och bemötas med
värme.

● Vi vill förmedla vikten av återhämtning, rörelse och kost till barnen då
vi behöver balans i livet.

● Vi vill stärka barnens motoriska utveckling genom att vistas ute
i naturen.

● Vi vill lära barnen att den primära beståndsdelen av kroppen är
vatten.

● Vi vill lära barnen betydelsen av att ha bra hygien för att hålla oss

friska och samtidigt vara sparsam med vårt vatten.
Tillvägagångssätt:

• Kontinuerligt stötta barnen så de kan känna en trygghet både i sig själva och i
grupp.
• Samtala med barnen om vikten av god hygien och att vi tänker på att stänga av
vattnet när vi tvättat händerna samt prata om att vår kropp till största delen består
av vatten.
• Dela barnen i smågrupper vid behov för att lättare bemöta varje barns behov
och önskningar, alla blir sedda och lyssnade på.

• Arbeta för att få en helhet i barnens välbefinnande som ex. kost, motion och vila
och därmed göra barnen medvetna till detta tänk.
• Vi erbjuder daglig liggvila för samtliga åldersgrupper för återhämtning.
• Vi använder oss av musik och rörelse som barnen tidigare visat stort intresse

för.
• Pedagogerna deltar aktivt nära barnen för att vara lyhörda.
• Delge föräldrarna information genom portfolieväggarna och mejl för att stimulera till
fortsatta samtal hemma.
Mål ur Läroplanen: Förskolan ska ge varje barn
förutsättningar att utveckla
- självständighet och tillit till sin egen förmåga, - sin identitet och känna trygghet i
den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga
och personliga integritet, - motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
samt förståelse för hur viktigt
det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, - förmåga att fungera
enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå
rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, förskolan ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin motoriska,
sociala, emotionella och kognitiva utveckling, / Lpfö
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Tema: Skräp & Avfall
Utvecklingsområde 1: Nätets
miljöhjältar
Lokala mål:
● Vi vill få barnen medvetna om nedskräpning både på land och i hav samt vad det
får för konsekvenser för vår planet.
● Vi vill sprida glädjen med att röra på sig och ge barnen tid att upptäcka och värna
om sin närmiljö.
● Vi vill erbjuda barnen olika platser för att uppleva naturen ex. i skogen, på
stranden och i lekparken.
● Vi vill få barnen medvetna om sopsortering och återvinning i tidig ålder för att få
ett hållbart samhälle.
Tillvägagångssätt:

● Gå till återvinningen med barnen för att visa vart vi kan slänga kartong, plast
och metall mm samt ha egen sortering på förskolan.
● Gå på skogsutflykter då vi bedriver Knoppis, Knytte och Mulleaktiviteter en
gång i veckan.
● Ha samlingar och berätta sagor för barnen om sortering och skräp genom böcker
och iPad.
● Få besök av Nova, som är Mulles kompis från rymden, som berättar om sin planet
där det inte finns något skräp.
● Få besök av Skräpmaja/Laxe som förstärker hur illa det är att kasta skräp i
naturen.
● Pedagogerna deltar aktivt nära barnen för att vara lyhörda.

● Delge föräldrarna information genom portfolieväggarna och mejl för att stimulera
till fortsatta samtal hemma.
Mål ur Läroplanen: Förskolan ska ge varje barn
förutsättningar att utveckla
- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i
samhället - förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en
hållbar utveckling, - förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur
samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen, - förståelse för samband i naturen och för
naturens olika kretslopp samt för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra, - förskolan ska skapa
förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de
samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av
det lokala kulturlivet. / L
 pfö 98/18

