
@pi-parken
Larvik kommunes realfagavdeling

for barnehager
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Presentation Notes
I @pi-parken jobber vi med realfag. Enkelt og greit! Lekens mangfold er nøkkelen til forskning på høyt nivå. Engasjerte voksne gir barna realfaglige utfordringer på en måte som trigger utforskertrangen. Virkemidler som musikk, dans og drama er med på å gjøre det hele ekstra spennende.  Her handler det om å slippe barna løs. La tankene fly og nysgjerrigheten blomstre i et miljø som er tilrettelagt for utprøving og mestring i realfagets ånd.Realfag finner vi overalt og i alt vi driver med. Vi det er bare å ta en ekstra titt og bli bevisst over det. Å dekke bordet til lunsj er en hverdagslig ting som går helt av seg selv. Med et matematisk blikk på gjøremålet så er det mange ledd og mange løsninger på hvordan vi skal få det til. Praktisk matematikk, med bruk av spørsmål og samtale er gull verdt for liten og stor.@pi-parken skal gi barna noen realfagsknagger å henge kunnskapen de får i skolen på. Slik at når barna har blitt elever og får pi og 3,14 presentert så husker dette handler om sirkler/rundinger. Fordi i @pi-parken laget vi pi-pizza hvor vi tryllet boller og pølser til sirkler og smurte på pizzasaus og drysset over ost med sirkelbevegelser. @pi-parken skal gi ansatte gode og nyttige erfaringer med å jobbe med realfag i barnehagen. Bevisstgjøring med tanke på bruk av språket vårt.@pi-parken skal være en arena for kompetanseheving for ansatte.



Første møte
Flagg og ballonger 
møter barna første 
dagen de kommer 
til @pi-parken.  





Bærekraftig utvikling.
Trygghet og trivsel for og bli rustet til å bære seg selv.
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Presentation Notes
Trygghet og trivsel er viktig for å kunne bli rustet til å bære seg selv. I @pi-parken har alle et ansvar for å være med på å skape et godt miljø. Godt miljø, trygghet og trivsel gjør at vi sammen skaper en bærekraftig arena for både barn og voksne. En arena hvor vi våger å tenke annerledes, ta sjanser og se muligheter.



Hvile, nærhet og næring gir hjerneføde.



Språk og kommunikasjon gir 
begrepsforståelse og nysgjerrighet.



Fysisk aktivitet gir rom for mestring og 
bearbeiding av lærdom.



Kunnskapsrike barn = robuste barn



Teknologi
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Prøve ut og presentere. Her prøver Ola ut utskytningsrampa vannraketten. Publikum på torget følger med og her må barna forklare og vise og lære bort. 



Naturvitenskap
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Når vi sammen finner ut av vi mennesker er de farligste dyra i verden står jubelen i taket. Tenk at vi er farligere enn en krokodille, løve og kongekobra! Og hvorfor og hvordan kan vi mennesker være så farlige? Jo, fordi vi har en hjerne som er super smart. Og den kan vi bruke til så mye. Og som et barn sa så fint så kan vi bruke hjernen vår til å forske med sånn som vi gjør her i @pi-parken. Vi forsker på alt. Og fakta og fantasi er de viktigste ingredienser i hverdagen for barn og voksne i @pi-parken.



Forskning



Digitale verktøy



Matematikk



Konstruksjon







Lek, glede, humor, engasjement og 
kunnskap



Får erfaringer
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@pi-parken skal gi barna noen realfagsknagger å henge kunnskapen de får i skolen på. Slik at når barna har blitt elever og får pi og 3,14 presentert så husker dette handler om sirkler/rundinger. Fordi i @pi-parken laget vi pi-pizza hvor vi tryllet boller og pølser til sirkler og smurte på pizzasaus og drysset over ost med sirkelbevegelser.



Lærer noe nytt



Sang, dans og bevegelse

http://drive.google.com/file/d/18Bt9R4k0lxgoEqryRvsv0-osaK2Xa3OA/view


Knekker koder
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Vitenskap

http://drive.google.com/file/d/1CDZTu42_JJo-2e4nqH7pxLEICo137g-k/view


Lekens magi



Oppmerksom
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tid og ro til å sette seg ned og se.

http://drive.google.com/file/d/1TdQLUxdLbRW6qnYb0LZvrasYaeUh60vp/view
















http://drive.google.com/file/d/1CkK5GBwNeH59vSgtbZrV9kFSeeSrvU9z/view


Hvor langt kan vi bygge?

http://drive.google.com/file/d/1l-wGmLbkvZ8U1X1VX0TDSPrlQSWxgZxZ/view




http://www.youtube.com/watch?v=cRBcZ6rX0vM




Matematikk er gøy, engasjerende og 
vakkert
• Den røde tråden i alt vi gjør. 
• Det starter i oss selv. 





Takk for meg og god jul

http://www.youtube.com/watch?v=2Lr2Ae1DCyQ
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