Montessoriförskolan Kuben

Miljöarbete
Lpfö18;
”Barnen skall ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör
kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.”

*Vi använder oss av 17 lärorika barnböcker som handlar om de 17 globala målen för hållbar
utveckling. I varje bok få barnen följa karaktärerna ”Frida frågvis” och ”Fabbe funderare” som
stöter på problem utifrån de globala målen, och lära sig mer. De hittar även lösningar på
problemen för att inspirera barnen att göra skillnad i sin vardag.

*Vi strävar också efter att följa Maria Montessoris tankar om naturens kretslopp.
”Meningen med alla levande varelser i vår värld kan säkerligen inte vara att de bara ska leva, att de
ska överleva i kampen för tillvaron. Den harmoni som råder i naturen på jorden är en produkt av
oräkneliga levande varelsers ansträngningar, var och en med sin speciella uppgift.”
”Livet finns inte på jorden enbart för att bevara sin egen existens, utan för att föra vidare en
livsnödvändig process.”
Därför försöker vi göra Kubens barn medvetna om hur viktigt det är att vi tillsammans tar hand om
vår planet för att vi alla ska må bra.

Det gör vi tillsammans t e x genom att;










tänka på att bara lägga så mycket mat på vår tallrik som vi vill äta, hellre ta fler ggr
skrapa eventuellt matavfall i komposthink
använda ”lite” tvål och vatten vid handtvätt
använda halva pappershanddukar vid handtorkning
prata om att papper ”kostar skog”; uppmuntra till att rita och måla på papper, men inte
slösa
hantera saker varsamt och laga det som går sönder; tex böcker och leksaker
sopsortera
vi läser böcker och samtalar om vår miljö
de äldre barnen arbetar med vattnets kretslopp

Mulleskola
För våra äldsta barn har vi deras sista läsår på Kuben Mulleskola. Skogsmulle inspirerar och lär
barnen på ett fantasifullt och roligt sätt om natur och miljö, idag och i framtiden.
Med hjälp av lekar, sånger, sagor och samtal, på en förståelig nivå, får barnen ett varsamt
förhållningssätt till vår natur och miljö och lär sig förstå sin delaktighet i naturens kretslopp.

