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grunnleggende innføring i fagområdet natur, miljø og teknologi i barnehagen og viser hvordan barnehagen
kan arbeide praktisk med natur- og realfag. I tillegg til lettleste fakta om vanlige norske planter og dyr
inneholder boken mange forslag til aktiviteter og enkle eksperimenter, som gjør naturfenomener mer

begripelig for barna. Naturen gir muligheter til lek, læring og aktiviteter av mange slag. Den er også en kilde
til estetiske opplevelser og nye oppdagelser. Den voksnes evne til å videreformidle naturglede og -kunnskap

vil ha stor betydning for barnas nysgjerrighet og evne til å undre og glede seg over dyr, planter og
naturfenomener. Kunnskap om miljø, natur og teknologi kan gjøre at den oppvoksende generasjon finner
handlingsveier som sikrer både dem, samfunnet og kommende generasjoner en bedre framtid.Boken tar

utgangspunkt i den nye rammeplanen for barnehagen fra 2017. Målgruppen er studenter i
barnehagelærerutdanningen og de som allerede arbeider i barnehagen.
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