Naturen som
læringsarena
Friluftslivets uke arrangeres 31. august til 8. september 2019.
Naturpilotene gir tips til hva barnehagen, SFO og skolen kan gjøre
denne uken. Aktivitetene er koblet til rammeplan for barnehager,
sammen med oppskrifter som passer til matlaging ute i naturen.

Friluftslivets uke Naturpilotene nkfb.no

Jeg gikk en tur på stien
Slik kan barna
bygge sin egen
matematikk-sti.
Stikkord
Romforståelse (retning og
orientering), ute-matematikk,
naturmaterialer, sanser, mengder
og telling.

MANDAG

Aktivitet
Denne aktiviteten passer å gjøre i
uterommet på tur eller ved
barnehagen. Dere trenger ulike
typer materialer som er litt flate
eller som kan ligge stødig på
bakken, som natursteiner,
murstein, vedkubber, planker,
kvister, tau, tang og annet dere
finner i uterommet der barna kan
lage stien sin.
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Be barna om å samle sammen
materialer og lag en sammenhengende sti med begynnelse
og slutt. Barna kan gjerne jobbe
sammen i grupper. Stien kan gå
rett frem, den kan bukte seg, den
kan gå i ring, eller den kan ligge
på en annen spennende måte.
Noen stier kan være lange, mens
andre kan være kortere. Her er
det rom for barnas kreativitet og
påfunn!
Mens barna lager stien sin kan du
stille spørsmål som:
• Fortell meg om stien dere har
laget.
• La oss se på hverandre sine stier
og få noen ideer.
• Jeg lurer på hvor denne stien
går?
Når stien er ferdig kan du stille
spørsmål som:
• Kan dere få stien til å gå over/
under/rundt/ved siden av?
• Hvor lang er stien? Hvordan
kan vi finne ut det?
• Hvor mange enheter består
stien av?
• Hvis vi går barbeint på stien,
hvordan kjennes det ut?

Stibygging. Med stødige materialer kan barna bygge sin egen sti. Den er et godt
utgangspunkt for å lære matematiske begreper. 
FOTO: GLEN MUSK

• Hvor mange ulike materialer
har dere brukt? Hvilket
materiale har dere brukt flest
av?

består av til sammen. Barna får
erfaring med at det siste tallet
de teller sier antallet av
enheter/objekter i stien.

Starthjelp
Du kan begynne å legge en sti
som barna kan fortsette på.
Du kan finne frem materialer på
forhånd.

Mulig utvidelse
Kan du tegne stien dere har laget?

Lærerveiledning
Hvilke matematiske muligheter
har vi i denne oppgaven?
Beskrive og sammenligne:
• Bruke matematisk språk til å
beskrive stien, for eksempel:
lang, kort, vinglete, rett frem,
på skrå, i sving, oppover og
nedover, fremover og
bakover, flat eller rund.
Tall:
• Telle hvor mange enheter stien

Kan du lage en forklaring til
hvordan andre kan bygge en
lignende sti?
Kan du lage en forklaring til
hvordan andre kan gå stien din?
Mulig støtte
Lag stien sammen med barna,
f.eks. kan dere legge en plan
sammen, bestemme hvor den
skal starte og slutte, legge en bit
annenhver gang og lignende
Les mer: matematikksenteret.no
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Velkommen til
friluftslivets uke
for barnehage,
SFO og skole
I samarbeid med friluftslivets uke
– som arrangeres fra 31. august til
8. september – inviterer Naturpilotene dere til å markere uken
ute i naturen. Det er Norsk
friluftsliv og de norske friluftslivsorganisasjonene som står bak
denne markeringen.

Fyldig fiskesuppe. Ika lolo er en av de enkleste og mest smakfulle fiskesuppene vi
kan lage, og den egner seg ekstra godt som turmat.
FOTO: PABLO GRACIA

F iskesuppe
Ingredienser
1 ss nøytral olje
2 løk
2 ss fersk ingefær
½-1 rød chili
400 ml kokosmelk
600-700 ml vann
1½ ts salt
600-800 g halvfeit hvitfisk
(gjerne kveite eller lysing)
Saften av 1 sitron
Litt hvit pepper
Garnityr og tilbehør
1-2 vårløk
1 håndfull korianderblader
½ sitron
Grovt brød
Slik gjør du
Fileter fisken og kutt den i store,
pene biter. Skrell og finhakk
ingefæren. Kutt chilien i tynne
ringer eller hakk den. Hakk løken. Press saften ut av én sitron.

Varm en stor nok gryte med
kokosfettet eller den nøytrale
matoljen. Stek opp løken,
ingefæren og chilien svært lett.
Unngå at det svies eller brunes.
Slukk med kokosmelken.
Fosskok denne i tre minutter og
hell i vann og salt. Det er viktig
med en skikkelig fosskoking av
kokosmelken for å bli kvitt
«bokssmaken». Kok opp igjen.
Ha i fisken og sitronsaften.
Fisken skal trekke i 15 minutter.
Påse at det ikke koker. Når
ferdig, smak til med hvit pepper
og salt.
Suppen er serveringsklar! Strø
over hakket vårløk, koriander
og noen pene sitronskiver. Ved
siden av smaker det godt med
grovt brød.
Kilde: Turmat fra hele verden

Vi har invitert med barnehagene
to ganger tidligere, men i år
inviterer vi også SFO og skolene
med på tur. De kan bruke ideene
i sin helhet, eller de kan ta med
seg deler av aktivtitene. Målet er
å skape gode situasjoner som kan
stimulere til lek og læring ute.
Målet til naturpilotene er å legge
til rette for lek, omsorg, læring og
danning på tur under friluftslivets
uke både i barnehage og SFO. Vi
ønsker at barna skal ha det gøy
ute, og gjennom aktivitetene kan
vi være med å skape gode
opplevelser i naturen.
Lykke til, og ha en fin markering
av friluftslivets uke.
Hilsen oss i naturpilotene.
Brosjyren er utviklet av Nasjonalt
kunnskapssenter for barnehager
i samarbeid med Norsk friluftsliv.
Ideer og innslag er hentet ut ifra
rammeplanen og noen av de
nasjonale sentrene.
Layout og design: PBL
Trykk: Forretningstrykk

Rammeplanen sier
Bærekraftig utvikling
Barna skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen.
Barna skal få naturopplevelser
og bli kjent med naturens
mangfold, og barnehagen skal
bidra til at barna opplever
tilhørighet til naturen.
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Vær – slik
barna ser det
Hva er egentlig
vær?
Mål
• Barna får ny innsikt i
fenomenet «vær» gjennom
ulike former for utforsking.
• Barna får erfaringer med bruk
av fotografi som teknikk og
formidlingsform.
• Formidle og synliggjøre
barnehagenes arbeid med
kunst, kultur og kreativitet.
Du trenger
Kamera, pc/nettbrett.

TIRSDAG

Gjennomføring
Vi snakker alle om været, små
som store, men hva er egentlig
vær? Ved å ta utgangspunkt i
fenomenet vær kan man på en
tverrfaglig måte arbeide både
abstrakt og konkret innenfor et
tema.
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La barna dra på fotojakt i
barnehagens nærområde med
kameraer og ta bilder av været.
Filosofer sammen med barna
rundt begrepet vær, og bruk
barnas egne fotografier som utgangspunkt for felles refleksjon.
Oppmuntre barna til å gi uttrykk
for sine tanker og meninger. Her
får man mange gode, morsomme
og spennende refleksjoner fra
barna. Ta utgangspunkt i barnas
interesser for videre fordypning
og forskning.
Denne aktiviteten kan bli til et
større prosjekt der man følger
endringer i været i de ulike årstidene, der foto som kunstnerisk
uttrykksform kan formidle barna
sine estetiske uttrykk, undring
og vitelyst. La fotoene bli til en
kunstutstilling i barnehagen.

Finnes det dårlig vær? Hva tenker barna om været? Bruk fenomenet som utgangspunkt for tverrfaglig arbeid.
FOTO: GETTY IMAGES

Tips til aktiviteter
• Vis bildene på storskjerm i
samlingsstunden der alle kan se
og samtale om bildene.
• Lag en bok med bildene barna
har tatt sammen med barnas
utsagn.
• Undersøk om det er mulighet
for et samarbeid med et galleri
eller museum i nærheten der
barnas bilder kan stilles ut.
• Sett sammen bildene og lag en
film.
• Ta bilde hver dag fra samme
sted, eller samme tidspunkt.
Sett sammen, og se endring i
lys, nedbør, vind og temperatur. Er det mulig å dramatisere
været og endringene?
Les mer: kunstkultursenteret.no

Rammeplanen sier
Personalet skal:
• Legge til rette for at barn
utforsker, leker, lærer og selv
skaper noe gjennom digitale
uttrykksformer.
• Utforske kreativ og
skapende bruk av digitale
verktøy sammen med barna.
Gjennom arbeid med kunst,
kultur og kreativitet skal
barnehagen bidra til at barna
• Bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til
å uttrykke seg estetisk.
• Personalet skal legge rette for
mangfoldige naturopplevelser
og bruke naturen som arena
for lek, undring og forskning.

Friluftslivets uke Naturpilotene nkfb.no

TIPS!

Last ned app fra
soppkontroll.no og
plukk sopp trygt!

Kantareller

Polske kantareller.
Denne retten er svært
velegnet som turmat,
og skikkelig kraftkost
som metter.
FOTO: PABLO GRACIA

med potet og bacon
Ingredienser
50-500 g kantareller
1 løk
600 g kokte små nypoteter
250 g bacon
(store terninger)
½ ts pepper
1-2 ts salt
1-3 ss smør
3-4 ss crème fraîche
Fersk dill eller timian
Slik gjør du
Rens kantarellene og kutt de
største i mindre biter. Finhakk
løken. Skjær bacon i terninger.
Del de ferdigkokte potetene i
halv- eller kvartparter, alt etter
størrelsen.
Varm en av pannene (hvis
kapasitet, vil vi helst bruke to

panner, samtidig). Ha i den
hakkede løken (uten matfett) og
fres til den begynner å ta farge.
Ha kantarellene i løkpannen og
rør godt. Det vil komme væske ut
av kantarellene, som du bruker
til å «vaske» pannen med. Hold
varmen passe høy og rør jevnlig.
Når all væsken har fordampet og
soppen begynner å pipe litt i
pannen, er den klar. Ha i 1-2 ss
smør, rør godt og demp varmen.
La det småfrese i 4-5 minutter.
NB: Smak til med ca. ½ ts salt.
I en annen panne (gjerne
samtidig) skal potetene stekes
(har du kun én panne, stek
soppen først og legg den til side).

Varm pannen uten matfett. Ha i
potetene, og legg dem individuelt
med skjæreflaten mot varmen.
La potetene steke i 5-6 minutter,
snu og stek i 5 minutter til.
Ha baconet i potetpannen og stek
i 2-4 minutter til det er litt sprøtt
og passe stekt. Ha i litt smør
(maks 2 ss), og rør inn pepper og
1 ts salt. Rør forsiktig i potetene
slik at alle sider får svidd seg litt i
fettet.
Når poteter og kantareller er
ferdige, blandes de i én panne
(er soppen blitt kald, varm den
igjen). Rør nå også oppi crème
fraîche og eventuelle ferske urter.
Server varmt!
Kilde: Turmat fra hele verden
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Jeg fant, jeg fant! Naturbingo er en fin måte å pirre nysgjerrigheten til barna. Billen disse barna har funnet kan passe i flere av
oppgavene på bingoarket. 
FOTO: GETTY IMAGES

Barn på jakt i naturen

ONSDAG

Ta barna med på leting med naturbingo.
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Mål
Å stimulere til nysgjerrighet og
utforsking i naturen. Gi barn
åpne oppdrag hvor de bruker alle
sansene i utforskingen.
Aktiviteten kan løses av ett og ett
barn alene, eller sammen i små
grupper.
Denne naturbingoen har vi lært
av Randy Gunnar BohmannLange fra Ravn naturveiledning.
(naturveiledern.no).
Dette trenger du
Naturområde med variert natur
og ark med naturbingo.
Gjennomføring
Naturbingoen har en rekke oppdrag eller spørsmål som alle har
flere svar. For eksempel: «Finn
noe som lever». Når barna ser
etter noe som lever, vil noen finne dyr og andre planter. Kanskje
dere får en diskusjon om hva det
vil si å leve?

Studer objektene og still åpne
spørsmål som «hva synes du det
ligner på?» og «hvordan kjennes
det i hånden?».
Åpne oppdrag gir eierfølelse til
funnet og kan kanskje øke motivasjon og nysgjerrighet til å lære
noe mer om gjenstanden.
De færreste barnehagebarn leser,
så oppdragene må leses av en
voksen eller et barn som kan lese.
Kanskje dere kan være en gruppe
på fire barn og en voksen?
Ikke erstatt skriften på naturbingoen med illustrasjoner. Det
vil «lukke» oppdraget, og barna
leter etter noe som likner på
bildet.
Rammeplanen
Personalet skal stimulere barnas
undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ
og mestre nye ting.

Personalet skal:
• Legge til rette for mangfoldige
naturopplevelser og bruke
naturen som arena for lek,
undring, utforsking og læring.
• Gi barna tid og anledning til
å stille spørsmål, reflektere
og lage egne forklaringer på
problemstillinger, og til å delta
i samtaler om det de har erfart
og opplevd.
• Synliggjøre naturfenomener og
reflektere sammen med barna
om sammenhenger i naturen.
• Utforske og eksperimentere
med teknologi og naturfenomener sammen med barna.
Alternativ til aktiviteten
Fargelegg bunnen i en eggekartong med ulike farger. Da kan
barna lete etter gjenstander med
de ulike fargene og sortere dem i
eggekartongen.
Les mer på naturfagsenteret.no
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Naturbingo

Rammeplanen sier

Noe som
er rødt

Noe som
minner om
deg selv

Noe du
synes er
litt rart

Noe du
synes er
fint

Noe som
har vært
levende

Et blad

Noe som
stikker

Noe som
er mykt

Et sneglehus

Noe som er
gjennomsiktig

Noe du
synes er
vakkert

Noe som
du synes
lukter godt

Noe som
er grønt

Noe du
aldri har
sett før

Noe som
er glatt

Noe som
er gult

Et frø

Noe du
synes lukter
litt rart

En fjær

Noe som
er hardt

Barnehagen skal ivareta
barnas behov for lek
Leken skal være en arena for
barnas utvikling og læring, og
for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere
til og gi rom for ulike typer lek
både ute og inne.
Barnehagen skal fremme
vennskap og fellesskap
I barnehagen skal alle barn
kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være
i positivt samspill med barn og
voksne. Barnehagen skal aktivt
legge til rette for utvikling av
vennskap og sosialt fellesskap.
Kropp, bevegelse,
mat og helse
Gjennom medvirkning i mat- og
måltidsaktiviteter skal barna
motiveres til å spise sunn mat og
få grunnleggende forståelse for
hvordan sunn mat kan bidra til
god helse.

Fiskekake

på spyd
Ingredienser
6 fiskekaker
1 appelsin
2 paprika
1 squash
2 poteter
Olje
Krydder/urter

Slik gjør du
• Legg gjerne grillspydene i
vann før bruk, så de ikke tar
fyr.
• Kutt opp ingrediensene, og
legg i skåler.
• Smør med olje og strø urter
eller krydder på.
• Tre bitene på spydet og legg
det på en panne over bålet.
• Server varmt, gjerne med
grovt brød og rømmedipp.

Selvplukk. Sett frem ingrediensene i skåler og la barna montere sine egne spyd.

FOTO: MATJUNGELEN.NO
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Fellesskap rundt måltidet
Inviter barnas familier til selskap i barnehagens nærmiljø.
Hvordan kan vi bruke et måltid
i naturen som ramme for involvering, deltagelse og samarbeid i
barnehagen? Hvordan kan barnehagen gjennom felles opplevelser
utendørs utvide samarbeidet
mellom hjem og barnehage?
Rammeplan
I barnehagen skal alle barn være
i positivt samspill med barn og
voksne og erfare at de er
betydningsfulle for fellesskapet.
Barnehagen skal legge til rette for
at måltider og matlaging bidrar til
måltidsglede, deltakelse,
samtaler og fellesskapsfølelse hos
barna.

TORSDAG

Barnehagen skal i samarbeid og
forståelse med hjemmet ivareta
barnas behov for omsorg og lek,
og fremme læring og danning
som grunnlag for allsidig
utvikling.
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Mål for dagen
Utfordre og støtte barns sosiale
utvikling og mestring. Legge til
rette for samarbeid mellom hjem
og barnehage ved å invitere til
deltagelse i barnehagens hverdag
og skape felles opplevelser mellom ansatte, barn og foresatte.
Du trenger
Et samlingsområde i barnehagens
nærmiljø som er lett tilgjengelig
og innbyr til matlaging på bål
eller lignende.
Bålkjele, fyrstikker, kniver,
skjærefjøler, øser, tallerkener,
skjeer. Barna har egen drikkeflaske i sekken.
Foreldre bes ta med: tallerkener,
skjeer, drikke og sitteunderlag.
Prosess
Barn og personalet kan planlegge
aktivitetene og forberedelsene
sammen. Barna kan medvirke
gruppevis gjennom utforming

Selskap i skogen. Et felles måltid i skogen er en fin ramme for involvering,
deltakelse og samarbeid. Og barna kan være med å lage suppen.

FOTO: GETTY IMAGES

av invitasjon til foreldre, valg av
grønnsaker i suppen, innkjøp og
oppkutting av grønnsaker. Følg
barnas initiativ, men vær tilstede
og utvid deres ideer ved å stille
spørsmål som: Hvilke grønnsaker kjenner vi, og hvilke kan vi
koke i suppen? Hva kan foreldrene
ta med seg når de kommer og
hvordan skal vi informere om
det? Hvordan kan vi samarbeide
om å lage suppa? Hvordan kan vi
hjelpe hverandre i naturen?
Det er viktig at personalet tenker
gjennom hvordan alle foresatte
kan ivaretas og møtes på en måte
slik at de opplever seg velkommen
og inkludert i fellesskapet.
Gjennomføring
Bruk et område i nærmiljøet som
barna kjenner og som innbyr til
felles matlaging, utforsking og
lek. Del gjerne barnegruppen
slik at gruppene kan rotere på
oppgaver som å kutte grønnsaker, samle ved, lage bål og
pynte til «fest». Lag stasjoner
hvor de ulike aktivitetene skjer.

Samle barnegruppen før foreldrene
kommer. Snakk sammen om hva
vi kan gjøre for at alle skal kjenne
seg velkommen. Hvordan kan vi
passe på at alle har det bra?
Gjennomfør en kort samlingsstund, en felles sang, eller en lek
slik at foreldrene kan delta i og få
bedre innsikt i barnas hverdag i
barnehagen. Kanskje barna kan
fortelle hva og hvordan de har
samarbeidet om foreldremiddagen i naturen?
Hva med å leke «Fallskjerm med
kongler»? Barn og voksne holder
rundt kanten av teppet og bølger
opp og ned med armene. Målet er
å samarbeide om å holde konglene
på teppet eller i lufta. Start med
en kongle og øk antallet etter
hvert. Hvor mange kongler klarer
vi å holde på teppet eller i lufta
samtidig?
Les mer på:
laringsmiljosenteret.uis.no
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Ta med hengekøye på tur
Barn elsker å slappe av og sove i
hengekøye, og den er enkel å ta
med på tur.
Hengekøya tar liten plass i
sekken. Og du kan henge den
opp enten du er inne i skogen
eller rett ved barnehagen. Har
du dobbel hengekøye kan flere
barn sove sammen.

• Ta med liggeunderlag,
sovepose, eller ullteppe.
• Husk opphengstau med
kroker.
• Ved fare for nedbør er det lurt
å henge opp en tarp
(presenning).
• Sjekk jevnlig at barnet sover
trygt og godt.

Rammeplanen sier
Samarbeid mellom
hjem og barnehage
Barnehagen skal legge til rette
for foreldresamarbeidet og god
dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på
individnivå, med foreldrene til
hvert enkelt barn, og på
gruppenivå.
Barnehagen skal legge til rette
for at barna kan få et mangfold
av naturopplevelser og få
oppleve naturen som arena for
lek og læring.
Personalet skal:
• Legge til rette for mangfoldige
naturopplevelser og bruke
naturen som arena for lek,
undring, utforsking og læring
• Gi barna tid og anledning til å
stille spørsmål, reflektere og
lage egne forklaringer på
problemstillinger, og til å
delta i samtaler om det de har
erfart og opplevd
• Synliggjøre naturfenomener
og reflektere sammen med
barna om sammenhenger i
naturen
Mangfold og
gjensidig respekt
Barnehagen skal bidra til at alle
barn føler seg sett og anerkjent
for den de er, og synliggjøre den
enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Dessert. Blåbærkrem er en rask, enkel og ikke minst deilig måte å tilberede
blåbær på.
FOTO: PABLO GRACIA

Blåbærkrem

Ingredienser
500 g/ml nyplukkede blåbær
150 g/ml crème fraîche, kvarg
eller kesam
200 g/ml naturell yogurt
1 sitron
5-8 ss sukker eller melis
Eventuelt 1-2 ts vaniljesukker
Slik gjør du
La barna plukke blåbær i en
kopp.

Legg cirka en firedel av de fineste
bærene til side. De andre bærene
has i bollen, knuses og røres ut
med 2 ss sukker og saften av en
sitron. Bruk gaffel og knus etter
beste evne.

Rør inn crème fraîche, yogurt
og resten av sukkeret (smak til),
samt eventuelt vaniljesukker.
Bland inn de fleste hele bærene,
men spar noen.
Fyll i glass, eller server rett fra
miksebollen. Pynt med noen
pene bær til slutt.
Denne er god som dessert, eller
som pålegg på grovt brød.
Kilde: Turmat fra hele verden
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MESTRE
MED KROPPEN
Inspirasjon til hvordan fremme motoriske ferdigheter hos barn

1

Mestre med kroppen.
Heftet kan lastes ned
på mhfa.no.

Balansetrening.
Klatring er en fin
aktivitet for å fremme
balanseferdigheter.
FOTO: GETTY IMAGES

Naturlig mestring

FREDAG

Slik bruker du naturen som arena for å fremme motoriske
ferdigheter hos barn.
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Rammeplanen
Fagområdet kropp, bevegelse,
mat og helse omhandler blant
annet at barnehagen skal bidra til
at barna videreutvikler motoriske
ferdigheter, kroppsbeherskelse,
koordinasjon og fysiske
egenskaper.

Tips til aktiviteter for å fremme
løpeferdigheter
• Gå, gå langsomt, gå med
økende hastighet.
• Gå og løpe på ulikt underlag
som grus, sand, gress, asfalt,
sti.
• Lage en hinderløype.

et tau som de voksne holder
utspent i ulike høyder.
• Gå noen meter med lukkede
øyne, forlengs, baklengs og
sidelengs.
• Leke hermegåsa med
balanseutfordringer.
• Stå på ett ben.

Mål for dagen
Bruke elementer fra naturen for
lek og læring.

Tips til aktiviteter for å fremme
hoppeferdigheter
• Hoppe ned fra en liten høyde,
for eksempel nederste trappetrinn, en stein eller forhøyning
i naturen.
• Hoppe så langt du klarer, for
eksempel til en stubbe.
• Hoppe ned fra en stein og prøve
å treffe nøyaktig på en pinne
som ligger på bakken.
• Hoppe framover – stoppe på
signal. Finn på leker med
hopping som bevegelsesmåte.

Tips til aktiviteter for å fremme
balanseferdigheter
• Den voksne er «klatrestativ»
for barnet.
• Feste et tau på toppen av en
liten skråning ute og leke fjellklatrere.
• Klatre på stubber, steiner,
hauger, skrenter i busker og
trær.
• Lage pyramider og klatre på
hverandre.

Prosess
La barna få utforske hvilke
muligheter naturen kan gi for lek.
Du trenger
Naturområde med elementer som
trær, steiner og skrenter.
Gjennomføring
Når barn går i naturen oppstår
det ofte spontan lek. En stor stein
kan bli en borg eller en båt. Et tre
kan bli et tårn eller klatrestativ.
Den frie og spontane leken
danner også et godt utgangspunkt for planlagte aktiviteter.

Tips til aktiviteter for å fremme
balanseferdigheter
• Lage en balansebane av ting
som tåler å bli tråkket på
(runde steiner, aviser, puter,
treklosser, plankebiter etc).
• Krype under eller skritte over

Du finner flere aktiviteter i heftet
«Mestre med kroppen» eller
på aktivitetskassen.no, laget av
Nasjonalt senter for mat, helse og
fysisk aktivitet.
Les mer på mhfa.no

Friluftslivets uke Naturpilotene nkfb.no

Slik får du
fyr på bålet
Legg to store vedkubber
parallelt med noe avstand.
Stable vedkubber med fersk
ved nederst og tørr ved på
toppen, i fire til fem lag.
Tenn bålet på toppen av
stabelen.
Det er viktig å slokke bålet
ordentlig. Selv om vegetasjonen er fuktig kan glør
overleve flere dager. Hell på
vann til det ikke ryker.
PS! I Norge er det et generelt
forbud mot å tenne bål i skog
og mark fra 15. april til 15.
september. Det er likevel
tillatt å gjøre opp ild der det
åpenbart ikke kan medføre
brann. Vurder alltid risikoen
for skogbrann før du tenner
bål.

Rammeplanen sier
Gjennom arbeid med kropp,
bevegelse, mat og helse skal
barnehagen bidra til at barna
• Opplever trivsel, glede og
mestring ved allsidige
bevegelseserfaringer, inne
og ute, året rundt
• Opplever å vurdere og
mestre risikofylt lek
gjennom kroppslige
utfordringer
Personalet skal:
• Være aktive og tilstedeværende, støtte og
utfordre barna til variert
kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring
• Gi barna tilgang til varierte
og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser
og kroppslig lek ute og
inne, i og utenfor barnehageområdet
• Legge til rette for at måltider og matlaging bidrar
til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna

Klappebrød

FOTO: MORTEN OVESEN

Ingredienser
4 dl sammalt hvete
4 dl siktet hvetemel
1 ss bakepulver
1 ts salt
3 dl vann
3 ss olje
Slik gjør du
Før dere drar på tur:
Bland de tørre ingrediensene i en
pose i barnehagen og knyt igjen.
Mål opp vann og olje og ha i en
flaske.
Ute på tur:
Knyt opp posen, og hell i væske
fra flasken. Kna det hele godt
gjennom posen i 5 min.
Klipp et hull i det ene hjørnet
av posen. Klem ut ti små boller
med deig og klapp dem flate med
hendene.

Bruk aluminiumsfolie som stekepanne: Brett folien i fire lag. Har
du en grillrist, legger du arket
oppå der. Har du ikke rist kan du
legge folien rett på glørne.
Legg klappebrødene rett på folien.
Den vil klistre seg litt, men når
brødet er stekt får du løsnet det.
Ikke stek alt på en gang, men ta
det i flere omganger.
Husk å snu brødet. Trekk folien
ut av glørne (den blir kald med
en gang) og snu brødet når det er
stekt på den ene siden.

11

Denne brosjyren er laget av

Nasjonalt kunnskapssenter
for barnehager
i samarbeid med

Friluftsliv i skolen
norskfriluftsliv.no/friluftsliv-i-skolen

Bidragsytere
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
matematikksenteret.no

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa
naturfagsenteret.no

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
mhfa.no

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
kunstkultursenteret.no

Læringsmiljøsenteret
laringsmiljosenteret.uis.no

Ønsker du Naturpilotkurs i din barnehage?
Vi kan hjelpe dere med:
• Hvordan bruke naturen som leke- og læringsarena
• Naturen i møte med rammeplan
• Ideer og tips til aktiv lek og risikofylt lek
kunnskapssenteret@nkfb.no
nkfb.no

