Høstfest
Sammenhæng
En af de første lørdage i september fejrer vi høstfest for børnene og deres familier. Forberedelser starter
allerede om foråret, når grøntsager og rodfrugter sås i højbedene. Hele august og den første uge af september
er temaet høst og arbejdet på en bondegård.
Vi besøger en bondegård, hvor børnene får lov til at være med til at prøve at høste korn, og samle neg og
rykke gullerødder og porrer op og grave kartofler – alt sammen noget, vi kan tage med hjem til børnehaven
og forarbejde.
Vi tærsker korn, maler korn til mel, bager brød, laver smør, skræller gulerødder og kartofler, skærer porrer
og laver suppe.

Mål
-

At børnene får en forståelse for hvor maden kommer fra, og hvordan den kan tilberedes.

-

At børnene får kendskab til korn og årstidens frugter og grønt.

-

At børnene får kendskab til de navne på kornsorter, frugter og grøntsager som vi benytter, samt at
bruge alle sanser i form af at mærke, smage og dufte.

-

At skabe aktiviteter der kan rumme børn fra vuggestuen og børnehaven

-

At få en fælles oplevelse med at tærske korn og male korn til mel.

-

At få en fælles oplevelse med at lave suppe, bage brød og lave smør.

-

At børnene får kendskab til arbejdet og dyrene på en bondegård.

Tiltag
-

Vi besøgerne en bondegård hvor vi høster og graver kartofler, porrer og gulerødder op.

-

Vi ser bondegårdens dyr.

-

Vi ser redskaberne, maskiner og køretøjer på bondegården.

-

Vi får nogle neg med hjem til at arbejde med i børnehaven

-

Vi maler korn til mel, skræller gulerødder og kartofler og renser porrer.

-

Vi laver smør.

-

Vi læser og kigger bøger og synger sange om arbejdet og dyrene på bondegården.

Tegn
-

Børnene kan navne på de grøntsager vi benytter og ved, hvad man kan bruge dem til.

-

Børnene kan fortælle hvor de forskellige madvarer kommer fra.

-

De viser interesse for at smage maden

-

Alle børn er med til at arbejde i det omfang de er i stand til.

-

Børnene kan nævne, hvilke dyr, der kan være på en bondegård.

-

Børnene kan nævne navne på flere redskaber og maskiner og køretøjer på en bondegård.

Evaluering
-

Vi vil tage foto af aktiviteterne

-

Vi vil ligge foto ind på vores hjemmeside

-

Vi vil snakke med børnene omkring høstfest og høre hvordan de har oplevet det

-

Vi vil evaluere på stuemøde om hvert enkelt barn

-

Vi vil evaluere på næste personalemøde om hvordan høstfesten og forberedelserne gennerelt er
forløbet og tage stilling til eventuelle ændringer.

