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Vår ekobas har börjat ta form. Numera kan vi erbjuda två tipi i vår skog. Vårt
naturbibliotek består av pallkragar där naturmaterial finns tillgängligt nära leken. Vi har
satt upp en lastpall där ett av insekts hotellen finns. Tanken är att vi nästa vår ska bygga
egna hotell tillsammans med barnen
och sätta upp ännu fler i ekobasen. Här
kommer vårt återbruksprojekt in
eftersom vi vill skapa med material
som vi redan har i våra hem som
annars kan ses som skräp. När det
gäller grillen har vi tänkt om lite. Vi har
bestämt att en rörlig grill kanske är ett
bättre alternativ eftersom vi nu valt att
ha en tipi till på den plats där grillen
skulle varit. Vi diskuterar om en
muurika är ett bättre alternativ eller ett
grillrör. En diskussion vi får återuppta i
vår miljögrupp.
Ekobasen har gjort att barnen kunnat utmanas i att
bygga och konstruera i större skalor än exempelvis
inomhus. Ibland byggs det grillar där barnen skapar eld
med gula löv och äpplen blir marshmallow. I leken
byggs vindskydd där man kan sova. I slutet av leken
läggs allt tillbaka i naturbiblioteket på så vis blir det lätt
att hitta det man behöver nästa gång man ska leka.
Ordning och reda gäller både inne och i utemiljön eller
som vi pedagoger brukar säga “Lärmiljön ska vara
inbjudande till nästa kompis som ska komma och leka”.

Odling

I våras tog vi ner våra gungor som var slitna och en stor
yta skapades. Här har vi nu Kobjers trädgård!
Pallkragarna vi köpte in fick barnen måla i vackra färger.
Sedan fyllde vi lådorna med jord både barnen och
pedagoger kämpade med spadar och hinkar. Vi odlade
först inomhus, barnen sådde tomater, gurka, majs,
grönkål, chili och broccoli. Barnen gjorde därefter skyltar
och tränade på bokstäver och ritade också en bild på det
vi odlat. I maj flyttade våra växter ut och vi kunde också
direktså i pallkragarna. Barnen fick vattna och känna sig
delaktiga i all odling. Nu i slutet av september hade vi en
skördefest där barnen skördade det vi odlat. Sen fick dem äldsta barnen presentera
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grönsakerna och dess egenskaper och sen hade vi en stor grönsaksbuffé där barnen fick
smaka. �
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Insektshotell
I vår trädgård finns också två insektshotell som
vi placerat nära våra fjärilsbuskar, lavendel och
vår stäppsalvia. Först tänkte vi ha alla hotellen
skulle vara vid vår ekobas men eftersom många
insekter samlas i trädgården tänkte vi att det
vore bra att ha hotell även här. Tack vare floran
har fler fjärilar, bin, humlor och getingar samlats
och under sommaren flyttade några insekter in i
våra hotell. Barnen har kunnat studera
insekterna på närmare håll.
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Vattentunnan är inhandlad men vi väntar på att hjälp att få hjälp med att få den på plats
av vårdnadshavare. Vi personal har även reflekterat över vattnet vi har kvar i samband
med lunchen. Nu spar vi även det vattnet i en spann och även detta vatten hamnar i vårt
utekök till leken.

Väderstation

Efter att termometern och regnmätaren kom upp
märkte vi att barnen ofta begav sig dit för att
kontrollerna både grader och hur mycket det regnat.
Solcellslamporna lyser upp vår trädgård nu när det
börjar bli mörkt ute.

Käpphäst Stall
Tillsammans med barnen har vi skapat två stall som målats med utefärgen vi köpte in.
Barnen har fått bestämma namn på hästarna samt skapa namnskyltar till dem. Vi har
målat hinder och den fria leken har fått ännu en plats i vår utemiljö. Här är det fantasin
som bestämmer vart hästarna ska rida! I stallhinkarna finns kottar som är föda och
torkat gräs som halm. Givetvis har vi även ryktborstar så att vi kan ta väl hand om våra
hästar i stallet.
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