Brug byens
tilbud
Udforsk
læreplanstemaerne
Natur, udeliv og science
NATURVÆRKSTEDET KLØVERMARKEN
Naturværkstedet Kløvermarken er børnenes
grønne oase midt i København. Vær viking eller
bonderøv for en dag, og sæt sprog, sanser og
nysgerrighed i fokus med emner som musemy
stik og bænkebiderudlån.

SKRALDEHELTEN
Skraldehelten vil gerne have alle til at sorte
re affald, og Skraldehelten er ekspert i at lære
børn, hvordan man gør. Få besøg af Skralde
helten på institutionen, eller få materiale til at
komme i gang.

UDKØRENDE NATURSKOLE
Den udkørende naturskole hjælper med at lave
aktiviteter med natur og miljø hjemme i insti
tutionen. I kan etablere små haver og kompost
beholdere på legepladsen og få naturvejledning
om legepladsens dyreliv.

NATURCENTER AMAGER STRAND
Naturcenter Amager Strand gør børn klogere
på strandens natur! Vinden, vandet, de vilde
fugle og smådyrene, som lever i klitterne og i
strandkanten, bliver undersøgt ned til mindste
detalje med spændende grej.

Alsidig personlig
udvikling
ARBEJDERMUSEET
Hvordan var det at være et arbejderbarn i Kø
benhavn for 120 år siden? På Arbejdermuseet
træder børnene ind i autentiske omgivelser
med lugte og lyde, lege og aktiviteter.

Kultur, æstetik
og fællesskab
KUNSTMUSEER
På Statens Museum for Kunst er der histori
er nok til at fylde en hel eventyrbog. Hop ind i
fantasiens univers på Ny Carlsberg Glyptotek,
og oplev kunst og arkitektur gennem fortæl
linger og leg, eller undersøg portrætbuster på
Thorvaldsens Museum gennem tegneøvelser
og bevægelse.
KULTURHISTORISKE MUSEER
Gå på opdagelse i historien med Københavns
Museum, og lav fx arkæologiske udgravninger i
børnehøjde. Eller kom helt tæt på historien på
Rosenborg Slot gennem dramatiske fortællin
ger og aktiviteter.

Social udvikling
KURSER OM SOCIAL UDVIKLING
Find kurser med fokus på det pædagogiske
arbejde med børns udvikling, leg og børne
fællesskaber.

MUSIK OG TEATER
Tag børnene med på opdagelse i musikkens
verden på Musikmuseet, hvor børnene del
tager i musikalske lege og spiller på forskellige
instrumenter. Brug også de skiftende tilbud fra
Københavns teatre.
DESIGN OG ARKITEKTUR
På Designmuseum Danmark og Dansk Arkitek
tur Center kan I arbejde undersøgende og kre
ativt med materialer, farver og former. Tag fx på
dyresafari på Designmuseet, eller bliv arkitekter
for en dag på DAC.

Kommunikation
og sprog

Krop, sanser
og bevægelse
BEMANDEDE LEGEPLADSER
Kom og lån ærteposer med bogstaver, kegler
med tal, hoppetastatur, hulahopringe, faldskærm
og frisbee til leg, bevægelse og motorisk ud
vikling på Københavns bemandede legepladser.

SPROG OG SCENEKUNST
Besøg byens mange børneteatre, og sæt fokus
på sprog med et kreativt forløb, som kombinerer
sproglig læring og scenekunst i sjove teaterlege.
KØBENHAVNS BIBLIOTEKER
Biblioteket er et godt sted at lege, læse og lytte.
Lad børnene gå på opdagelse i børnebiblio
teket eller legehjørnet, og deltag i bibliotekets
aktiviteter.

BEVÆGELSESEKSPERTER PÅ BESØG
Få besøg i institutionen af Tigertræning, og få
en masse nye ideer til bevægelseslege med
bolde. Eller lad børnene prøve kræfter med
sjove, vilde tumlelege i Bjørnekamp.

FILM-X
I Filmhuset kan børnene opleve film og optage
deres egen film i FILMX’ kulisser. Brug også ap
pen ”Filmcentralen/For de yngste” til at styrke
børnenes sprog om levende billeder og deres
digitale dannelse.

KURSER OM LEG, BEVÆGELSE OG FYSISKE
LÆRINGSMILJØER
Find kurser inden for leg, bevægelse og spæn
dende, fysiske læringsmiljøer, der giver
inspiration til motorisk udvikling, udfoldelse og
didaktik.

KURSER OM SPROG
Kommunikation og sprog er centralt for at indgå
i sociale og faglige fællesskaber. Få kompetence
udvikling i børns sprog og sproglige udvikling.

ÅBEN DAGTILBUD
Se mere på aabendagtilbud.kk.dk

SKOLETJENESTEN
Se mere på skoletjenesten.dk

KØBENHAVNS MADHUS
Med et besøg af Københavns Madhus får I
inspiration til via maden og måltidet at styrke
læringsmiljøet i hverdagsrutinerne. Her
kommer sanser, sprog, selvhjulpenhed og
madmod i spil.

BUF AKADEMI
Se mere på bufakademi.kk.dk

BIBLIOTEKERNE
Se mere på bibliotek.kk.dk

BLEGDAMSREMISEN
Se mere på kk.dk

AFD. FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING
Se mere på groen.kk.dk
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BLEGDAMSREMISEN
På den indendørs legeplads Blegdamsremi
sen er der masser af plads til at lege og boltre
jer i legelandskabet eller fordybe jer i lertøj og
legoklodser i de små værksteder.

