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TILBUD TIL DE KOMMUNALE
BARNEHAGENE I HAMAR 2019-2012
KOMMUNE
FORMIDLING AV KUNNSKAPER
GJENNOM OPPLEVELSER OG AKTIVITER I NATUREN
TILBUD TIL BARNA:

KURSTILBUD:

NYSGJERRIG JEG
I januar og februar, ca 1
time, førskolegruppa
Sted: Naturens hus (inne
i Spirehuset). Gjennom
ulike eksperimenter
utfordres barnas
nysgjerrighet og
undring. Kan gjerne
kombineres med
uteaktiviteter på
Naturens hus

1.HJELSPKURS
2,5 times kurs for hele
personalgruppa i
barnehagen. Vi går
igjennom HLR og andre
situasjoner som kan
oppstå i en barnehage

DET FORUNDERLIGE
VANNET
Høst/vår for
småbarnsavdelingen.
Naturskolen kommer om
ettermiddagen og
leverer utstyret i
barnehagene, så setter
de ansatte selv opp
utstyret om morgenen.
Fokus på sansing og
vann. De ansatte vil få
info om aktivitetene og
gjennomfører dem
sammen med barna.

Vi i Hamar Naturskole gleder
oss til å fortsette det gode
samarbeidet med
barnehagene i Hamar.
Påmelding skjer som forrige år
på www.naturskolen.no
Realfagsparken på Naturens
hus er nå klar for besøk og
Spirehuset venter på
barnehagebarn. Så ta gjerne
kontakt for et besøk
Tilbudet «naturambassadører»
fortsetter også kommende
året. Vi vil også dette
barnehageåret ha et
fellesarrangement på
barnehagedagen. Mer info vil

SKOG+MATTE = REALFAG
2 timers kurs i bruk av
skogen som en naturlig
arena for å lære
matematikk. Barnehagen
får en liten sekk med
utstyr etter kurset.
NATURAMBASSADØR
Et kurs over tre dager,
høst, vinter og vår. De
ansatte vil få et
kompetanseløft innenfor
arbeidet med barn,
natur, miljø og realfag.
Ulike temaer på de tre
samlingene

komme

Vanndager
Den 10. og 11. juni er det
igjen vanndager på
Tjuvholmen. Her vil det
være masse forskjellige
vannaktiviteter som barna
kan prøve. Fokus på
undring og nysgjerrighet
rundt vann.

Påmelding:
www.naturskolen.no
(Så fort som mulig)

Naturskolen, en ressurs for
barnehagene

Spørsmål, kontakt

Ta også gjerne kontakt hvis

Hans Christian Johnson

dere ønsker hjelp til et prosjekt

Tlf: 909 70 977

eller temaperiode.

hcj@hamar.kommune.no

Hamar Natuskole

