Rapport vedr. Grønne spirer i Busters Verden
I perioden: maj, juni og juli måned 2019
Formålet med vores del af projekt Grønne spirer i Nord, var primært at give børnene fælles oplevelser og minder
med NATUREN. Sekundært var formålet at styrke fællesskabet blandt børn og voksne for at inspirere og lærer af
hinanden.
En gang om ugen i maj måned tog de tre børnehave stuer på fælles ture til ”Øllebjerg naturbase” turen gik med
rygsække og vogne mod Øllebjerg kl 9.30 og alle var hjemme igen ca. kl. 15.00
I vuggestuen deltog de ældste vuggestuebørn med at besøge børnehavens legeplads, når børnehavebørnene var
på Øllebjerg.
Dagen var relativ ustruktureret
f.eks. var der ikke faste
spisetider i løbet af dagen, men
børnene skulle selv mærke
hvornår de var sultne og handle
på det.
De voksne opdelte Øllebjerg så
der f.eks. i en af shelterne var
spise zone, med madpakker og
drikke dunke. Der var på skift en
voksen, der hjalp, og som
sikrede, at alle fik spist og
drukket i løbet af dagen.
Der var et tema for aktiviteterne
i hver uge, som de voksne
sammen med børnene i mindre
grupper skulle undersøge eller
udføre. De lå særligt om formiddagen. Henover middag var der små værksteder, hvor børnene gik til og fra.
Målet var ikke, at alle børne skulle deltage i alle aktiviteter. Men alle børn skulle deltage i noget. De voksnes
opgave var at sikre, at børnene blev motiveret til at udfordre sig selv og opsøge det ukendte.

De første aktiviteter
I den første uge var målet at lære området at kende, undersøge
og udforske det. Vi lavede ”Skov svineprøven”, hvor alle børn fik
udleveret en karamel, der var pakket ind i papir, så vi kunne se
om de ville smide affaldet eller puttede det i lommen. Håbet var,
at de fremover vil være opmærksomme på affald og skrald i
naturen og ville samler det sammen. Børnene var gode til at
samle deres papir, kun et barn smed papiret. Efter sommerferien
oplevede vi, at børnene var gode til at samle affald.
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På børnehavens bålområde fandt en voksen en kasse med
en masse affald, madpapir og stanniol stumper og den
slags, der var også en plasticpose og da affaldet var blevet
fyldt i plastikposen viste det sig der var en halv pose fuld.
Denne lille historie om skovsvinetesten blev formidlet via
Næstved Kommunes Facebookside.

Vi lavede vores eget ”tegnekul” over bål og tegnede noget
fra naturen med det. Dette var for pædagogen en øvelse til
hun skulle til eksamen som ”Dansemyg”.
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De næste aktiviteter på Øllebjerg
Børnene havde glædet sig til at komme
igen efter første tur derop og denne gang
handlede det om at undersøge området for
småkravl.
Grupperne fik udleveret en banko plade
med billeder af smådyr i felter, herefter gik
de i fællesskab rundt på området og ledte
under sten og i krat, satte kryds ved
billederne og samlede insekter op i et
insektglas. Senere på dagen var der
mulighed for at lave bænkebiderfælder,
hvor vi efterlod nogle til næste gang for at
se om der kom småkravl i fælden.

Så kom vi til tredje tur til Øllebjerg
Børnene elskede det og gik frisk af sted mod Øllebjerg.
Dagens opgave var at lave urtefrikadeller – som
børnene kaldte ukrudtsfrikadeller. Der blev samlet
skvalderkål og brændenælder og der blev hakket løg og
gulerødder, der blev rørt frikadellefars og dellerne blev
stegt over bålet. Der blev også lavet te af bøgeblade,
nogle nøjes med at smage det, andre bad om mere.
Vi havde jo efterladt nogle bænkebiderfælder, de blev
tjekket efter mens der blev lavet mad, og der var
heldigvis flyttet nogle bænkebidere ind i nogle af
fælderne. Vi har også lavet en Øllebjergsang som vi
sang inden turen gik hjem.
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På Næstved Kommunes børnekulturuge, deltog en af
vores kolleger med ”Dansemyg-aktiviteter” – vores
børnehavebørn var tilmeldt til kriblekrableaktiviteter,
hvor der blev lavet væddeløb med snegle med vogn!

På fjerde tur til Øllebjerg var der fokus på
vandaktiviteter. Denne gang var det et lille vandhul vi
skulle undersøge. Derfor havde vi fiskenet,
undersøgelsesbakker og diverse andre ting med på
vores turvogn.
Børnene kom i grupper på 10 stk. ned til vandhullet, vi
snakkede lidt om, hvordan man nærmer sig vandet og
ikke ender med at blive våd, (Det lykkedes også næsten😊). Hvordan bruger man et fiskenet? og når
man har fanget noget, hvordan får man det så over i

en undersøgelsesbakke? for så til sidst at
prøve at finde ud af, hvad det er man har
fanget.
Vi fangede mange spædende ting.
Skopionstæger, vandlopper, vandnymfer,
rygsvømmere og meget mere. Børnene
var alle MEGET optaget af det.
Det var igen en dejlig dag med sol og
glade børn og voksne.
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Formidlingen var til forældrene, og så holdt vi sommerfesten på Øllebjerg Naturbase
Vores formidling har primært rettet sig til
forældrene, de fik et informationsbrev før vi
gik i gang og løbende lavede vi en udstilling i
gangen ved vores hoveddør. Udstillingen
bestod af billeder og tekster samt konkrete
ting fra vores tur, og den voksede fra uge til
uge. Børnene var meget engageret i
aktiviteterne og blev gennem udstillingerne
inspireret til at fortælle forældrene, hvad det
er de ser, når de kommer og går hjem.
Inden projektet gik i gang havde vi haft en
stor vandskade i kælderen og da mistede vi
alle de ting vi havde brugt til vores
traditionsrige sommerfest, som stort set
havde været afholdt på samme måde i 16 år,
så var gode råd dyre. Men heldigvis, så kom vi på at lave et sommerarrangement på Øllebjerg, så børnene og vi
kunne vise forældrene stedet. Vi lavede det på en måde, hvor børnene gik med de voksne derop (det var de jo
vant til) enkelte forældre hentede deres børn inden især i vuggestuen, hvor 4 børn og to voksne tog turen derop.
Forældrene mødte ellers op med madkurv og tæpper, og de allerfleste forældre deltog i arrangementet.
Vi havde arrangeret en natur-banko for forældre og børn (så forældrene også oplevede hvad børnene havde
lavet) – der blev tændt bål og vi optrådte med vores hjemmelavede Øllebjerg-sang 😊 Forældrene roste vores
arrangement og børnene viste ivrigt det hele frem. Alle vores forældre bor i nærområdet, og nogle af dem
kendte stedet, nogle brugte det, men der var også en del, for hvem det var et sted de blev glade for at blive
introduceret til.
På dage hvor vi ikke var på tur og efter Øllebjerg-turene sluttede, fortsatte vi med alt det vi havde sat i gang
Øllebjerg og supplerede det også med spiringsforsøg. Alle børn såede solsikker, som de vandede og passede med
stor nidkærhed. Da sommerferielukningen kom, fik børnene deres solsikker med hjem, så de kunne passe dem
derhjemme og efter sommerferien blev der sendt billeder til os, et billede af barnet ved siden af solsikken, så
man kunne se hvor høj den var blevet.
Spireforsøgene tog udgangspunkt i spørgsmål som
disse:
Kan man mon få kærnerne i tomater, peberfrugter,
æbler osv. til at spirer?
Hvad sker der mon hvis en kartoffel spirer i
henholdsvis lys eller mørke?
Kan karse vokse på en gammel vante eller under en
mursten?
Hvis vi putter små frø i jorden i vores plantekasser
på legepladsen, kan vi så virkelig få salatblade til
vores mad?
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I vuggestuen havde de et lille ”fra jord- til bord” projekt, hvor de
lagde kartofler, passede dem, høstede de færdige kartofler og
serverede dem til frokost en dag. Derudover fik børnene ro til at
undersøge børnehavens legeplads mens børnehavebørnene var på
tur til Øllebjerg.

En forældre havde doneret to store udendørs plancher med insekter og smådyr, de blev sat op på vuggestuens
legeplads og børnene var meget optagede at snakke om dyrene på plancherne og af at lede efter smådyr når de
var ude, hvilket de er hver dag.
Dejligt projekt som skabte det vi ville: at børnene fik gode minder med naturen 😊
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