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Besøg fårene

Beskrivelse
Hva’ spiser fårene? Er det rigtigt, at man kan strikke trøjer af deres uld? Får får får? Hvor mange æg lægger
en høne, og hvorfor hvæser katten?

Bondegårdsbesøg
I dette forløb kommer I til at arbejde med læreplanstemaerne Naturen og Naturfænomener. I kan lave aftale
med en lokal fåreavler eller mod betaling besøge Farmvisit i Hem. Her finder I udover får også mange andre
dyr. Måske kan I få lidt uld og fremstille jeres helt egen uld bold!
På Farmvisit får børnene lov til at opleve dyrene helt tæt på, og de kan i eget tempo udforske, hvor langt de
tør gå.

Aktiviteter
Forslag til fremgangsmåde:
1.
2.
3.
4.

Aftal besøget og afpas forløbet derefter
Læs: ” Kom godt i gang med forløbet” brug materialer derfra som I vælger til jeres børnegruppe.
Vis børnene: PowerPoint "dyrene hos Hanne"
Sang, musik og bevægelse.

Formål
Mål:
At børnene:
Får en viden om dyrene på gården og fra jord til bord.
Lærer at vise omsorg og respekt for dyrene.
Øver sig i at komme tættere på dyrene selvom det for nogle kan være lidt svært.
Udvider deres ordforråd.
Video
Sted
Farmvisit
Krarupvej 46
7800 Skive
Inspirationsmateriale
Kom godt igang:
Hent fil
Ideer til samtale og sprogstimulering:
Hent fil
Ideer til sang, musik og bevægelse:
Hent fil
Dyrene hos Hanne:
Hent fil
Lav din egen uldbold:
Hent fil
Gem som PDF

Praktisk information
Udbyder

Farmvisit
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
3 - 5 år
Periode
Hele året
Yderligere oplysninger til periode
Marts – Maj og September - Oktober
Varighed
1 dags besøg hos en lokal fåreavler eller hos FarmVisit i Hem. I afgør selv hvor længe I vil arbejde med
forløbet i børnehaven.
Pris
Se priser på Farmvisits hjemmeside http://farmvisit.dk/index.php/besog/gruppebesog
Emneområde
Natur, udeliv og udeskole
Natur og friluftsliv
Læreplanstemaer
Alsidig personlig udvikling
Natur, udeliv og science
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Yderligere oplysninger til faciliteter
Der er mulighed for, at I kan sidde og nyde jeres madpakker. Bagefter kan I lege eller hygge med nogle af
dyrene. Hvis det er dårligt vejr, kan I spise madpakkerne inde.

Kontakt udbyder
Farmvisit
Krarupvej 46
7800 Skive

Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send message to Farmvisit
Message form
Navn *
Angiv dit fulde navn

Email *
Angiv din email adresse

Besked *

Angiv din besked. Hvis du vil booke et forløb, så angiv venligst så mange informationer som muligt - f.eks. skole eller
institution, klassetrin eller alder, antal børn, forslag til dato, dit tlf. nr. og andre informationer, der kan være gavnlige for
udbyderen.

Indsend

