Hej
Tänkte förklara för er vilka figurer och logotyper vi har och vad de står för.
Detta är vår nya I Ur och Skur logga. I Ur och Skur är
som bekant friluftsfrämjandets barnverksamhet. Det är
ca 25 år sedan den första I Ur och Skurförskolan
startades på Lidingö, Mulleborg och än idag drivs den
som I Ur och Skur.

Detta är vildmannen och är
Friluftsfrämjandets logotyp!

Dessa figurer är
Skogsmulles kompisar och
finns på riktigt…
Från vänster:
Laxe, Skogsmulle,
Fjällfina och Nova.

Laxe säger Bubbeliå och
håller till vid vattnet.
Skogsmulle säger Kollikok och trivs bäst i skogen.
Fjällfina älskar att vistas på fjället och lyssnar man noga hör man: Vindivil när
hon skidar nerför fjället.
Nova har en egen planet som heter Tella, den syns ej på dan eller natten.. När
Nova åker slalom på solstrålarna kan man höra ett glatt Cosmohoj.

Skogsmulle för barn 5-6 år

Skogsmulle är barnens vän och fantasifigur i skogen. Mulle kommer till
barnen för att leka, sjunga och berätta om naturen.
Skogsmulle är spännande för barn i lek- och sagoåldern och sätter
deras fantasi i rörelse.
Genom lekar upptäcker barnen naturen och får lära sig om skogens
vanligaste växter och djur. I skogsbacken nära hemmet får de uppleva
naturens små och stora under.
Skogsmulleverksamheten tillfredställer barnens nyfikenhet och upptäckarglädje samt utvecklar ett
ansvar för de som lever.
Skogsmulle är symbolen för hänsyn i naturen.

Skogsknytte för barn 3-4 år
I skogsknytteverksamheten får de minsta barnen uppleva naturen på nära
håll. Lekar och sånger gör vistelsen i naturen rolig.
Tillsammans med föräldrar, andra vuxna och ledare, får Skogsknyttarna
lära känna det som lever. Barnen blir vän med stubbar, kottar, myror och
maskar.
Ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen desto större
blir deras intresse för naturen resten av livet.
Vistelse i naturen ger även små barn hälsa och välbefinnande.

Skogsknopp för barn 1-2 år
Ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen desto större blir
deras intresse för naturen resten av livet.
I naturen kan vi inspirera Skogsknoppen till lek- en pinne blir en hund och
kottar går att rulla.
I skogsknoppverksamheten får de allra yngsta barnen uppleva naturen på
nära håll. Lekar och sånger gör vistelsen i naturen rolig.
Tillsammans med föräldrar, andra vuxna och ledare, får Skogsknopparna uppleva och upptäcka
naturen för första gången.
Vistelse i naturen ger även små barn hälsa och välbefinnande.

Detta är Skrinna och Skrinna är symbolen för
barnskridskoverksamhet. Det bästa Skrinna vet är förståss
isglass och om man har tur kan det hända att hon dyker
upp på isen med isglass till alla skrinnabarn.
Skrinnaverksamhet är för barn 4-6 år beroende på barnens
mognad, vilja och ork.

Lagge är symbolen för skidor på längden eller utför.
I Laggeverksamheten leker vi med skidor på precis som
i Skrinnaverksamheten fast då har vi skridskor på
fötterna.
Laggeverksamheten är för barn 3-6 år

Nu hoppas jag att ni har fått lite klarhet i vem som är vem.

Både när det gäller Skrinna och Lagge är det viktigt att barnen kan hantera sin
egen utrustning. Att de faktiskt klarar av att stoppa ner foten i skridskon eller få
fast den i bindningen. Därför är det viktigt att ni ställer in bindningen så att den
passar kängan eller att skridskon är av en sådan modell som barnet kan hantera
själv. Behövs det så hjälper vi till men tänk vilken glädje det är för barnet när
det faktiskt kan få på sig skridskon själv eller ännu bättre att få hjälpa en
kompis!
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen
förmåga”( LPFÖ-98).

