Små steg som blir till stora kliv
barn som undersöker “Hyddanskogen”

2 år förskolan Ekeredsvägen - LERUM (SVERIGE)

Sedan september 2015 har vi gjort utflykter med vår barngrupp ett par gånger i veckan till en plats i skogen nära
vår förskola som vi nu kallar Hyddanskogen. Under denna tid har vi följt barnens många intressen. Barnen har
fokuserat på att utmana sig själva i sin grovmotorik, tex klättrat, rullat, hoppat, kanat, balanserat, gått på ojämnt
underlag osv. Vi har lekt detektiver som letat efter nya upptäckter, såsom hål, insekter, sniglar och spår efter djur.
Vi har skapat nya relationer till varandra, platsen och andra samhällsmedborgare. När barnen är i skogen utvecklas
deras fantasi och nyfikenheten driver dem vidare till nya upptäckter och lärande.

Vad kan man göra på våran plats? Leka! Åka rutschkana! Titta efter Babblare!

För att lämna spår på platsen fick barnen ta stenar ifrån skogen och måla
till Babblare. En dag när vi kom till skogen var Babblarna borta. Kanske
skolbarnen vet vart de är? Två veckor senare kom ett skolbarn till oss
bärandes på två Babblare. Barnens frågor hade tydligen startat en jakt
efter Babblarna som involverat flera skolbarn. Vi hoppas att platsen har
lämnat spår hos barnen, i form av en känsla för att värna om naturen
även i framtiden. Efter ett och ett halvt år kan man säga att barnen har
en speciell relation till skogen. De är trygga i denna miljö att barnen utan
bekymmer tar sig vidare in i skogen och gör nya platser till sina.

Vad tror du att Babblarna gör när vi
inte är där? Jag tror att de lagar mat...
jag tror att de lagar soppa... de springer
ner till skolan, och sedan springer de
tillbaka igen...

Hur upplever du att ditt barn skapar en relation till samhället genom BRIC projektet?
Skapar en samhörighet med djur och natur - blir försiktigare i hanteringen av det som är
viktigt i livet.
Vad har barnen berättat för er om BRIC projektet hemma?
Pratat om Babblarna., pratat om maskar, piprensare. Om att man håller hand., att man
springer. Simon säger att ni äter frukt.
Flora har varit väldigt stolt och berättat vad som händer på platsen gång efter gång.
Flora har framförallt berättat om Babblarna som försvann.
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