
 

SMTTE-MODEL – ”SPROG OG KOMMUNIKATION – Det jeg siger og det jeg gør” 

Pædagogisk tema foråret 2014 

Sammenhæng 

Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem 

talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog kan børn dels udtrykke egne følelser og tanker og 
dels blive i stand til at forstå andres. Sprog er en yderst vigtig brik i et barns udvikling, da sproget 
er en forudsætning for gode relationer. Derfor skal barnet støttes i at kommunikere både gennem 
mimik, talesprog, kropssprog samt begyndende skriftsprog. Det er Løvsprings personalets opgave 
at støtte barnet i dets sproglige udvikling, tilpasset barnets alder og forudsætninger. 
 
Vi vil i vuggestuen bruge MAD som middel til at nå målet – sproglig udvikling. Der vil i perioden fra 
februar til juni 2014 blive fokuseret på samlinger hvor vi arbejder med sproget, det vil hen over 
perioden bl.a. foregå via ”kims leg”, ”Rim og remser”, dialogisk læsning, sanglege og ordkort. Vi 
gør det fordi vi gennem dette gerne vil udvikle barnets sproglige bevidsthed og opmærksomhed. 
 
Oplæsning/dialogisk læsning er barnets indgang til litteraturens fantastiske fortællinger. 
 I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver 
dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig interaktion fra 
barnets side under læsningen. Ved at engagere barnet sprogligt under læsningen bliver barnet 
udfordret mere rent intellektuelt, hvilket resulterer i bedre sprogfærdigheder samtidig med at 
metoden stimulerer barnets abstrakte tænkning. I Løvspring vil vi sammen med den dialogiske 
læsning arbejde med ordkort. 
 

Samlingerne kommer til at foregå i skoven, på legepladsen og i vuggestuen. Og vi vil både arbejde i 
store og små grupper. 
 

Mål 

Ældste gruppe. 

• At barnet udvikler sig sprogligt og bliver bedre til at udtrykke sig 
• At barnet bliver sprogligt opmærksomt, kommer til at kende rim og remser, få begyndelse 

kendskab til sit navn på ordkort, nogle bogstaver 
•  
• At barnet eksperimenterer med rim og historiefortælling 

• At barnet viser interesse for billed- samt Rim og Remse bøger 

• At barnet glæder sig til dialogisk læsning samt Rim og Remser. 

• At barnet på sigt kan indgå, forstå og bidrag med noget til samlingerne 

Melleste gruppe 



• At barnet får et større kendskab til sure og søde madvarer 

 

• At barnet viser interesse og genkendelse ved at se sit navn skrevet på ordkort 

 

• At barnet får vakt sin interesse for naturen ud fra et sprogligt syn 
 

• At barnet byder ind med sange til samling 
 

• (dialogisk læsning, som er skrevet ved ældste) 

 

Yngste gruppe. 

• At barnet får sprogforståelse. 

• At barnet udvider sit ordforråd med de ord fra dialogisk læsning. 

Tiltag 

Ældste 

Vi vil arbejde med en sprogkuffert hvor vi har forskellige madvarer i. Her vil vi lave Kims Leg og Omvendt 

Kims leg. Vi synger Æblemand i forhold til de ord/madvarer som børnene gætter – vi laver ordkort til. 

Vi vil lave dialogisk læsning hvor vi vil arbejde med sprogforståelse og sprogudvikling. Vi vil dele den ældste 

gruppe og i to hold hvor vi vil se på hvilket udviklingstrin de er på i forhold til den sproglige udvikling. I 

grupperne vil vi arbejde med en bog gennem en længere periode. Dette for at udvikle børnenes dialog 

omkring bogen. Vi vil i den forbindelse også skrive ordkort sammen med børnene 

Vi vil lave mad sammen med børnene. Vi vil skrive ordkort til. Vi vil dufte, røre og smage på ingredienserne. 

Mellemste 

Børnene prøver at smage på forskellige slags frugter.  Mens vi smager, skriver vi ordkort med frugtenes 
navne, og snakker om, hvordan frugterne ser ud, og om de er sure eller søde. Vi slutter af med samling, 
hvor vi igen snakker om frugterne og synger om hver frugt. ”Æblemand, blåbærmand osv.” 

Til samling får hvert barn et ordkort med sit navn. Den voksne holder ordkortet op, så børnene kan byde 
ind på, om de tror det er deres navn, der bliver holdt op. 

Vi finder pinde i skoven, som en voksen i samspil med barnet binder sammen. Pindene vil danne barnets 
forbogstav. Bogstavet vil barnet senere male på en hjemmedag og se blive hængt op udenfor 

Børnene bliver introduceret for de samme sange samling til samling 

 

Sproglig udvikling 



 Yngste gruppe: 

 På hjemmedage, skovdage og udedage holdes der samling med sange eller 

 dialogisk læsning. 

 Børnene får ordkort med eget navn eller ordkort med fokusord til dialogisk læsning. 

 Vi synger : ”Æblemand” til samling idet Mad er en del af vores emne under temaet. 

Alsidige personlige udvikling 

 Yngste gruppe: 

 Børnene får på skift de rekvisitter og ordkort som en del af samlingen og dialogisk 

 læsning. Børnene kan undersøge og udforske de forskellige ordkort og rekvisitter, og  får 

mulighed for at være en del af fællesskabet i samlingerne og dialogisk læsning. 

Social kompetence 

 Yngste gruppe: 

 Børnene er i en mindre gruppe når vi holder samling og dialogisk læsning. 

 Børnene er i gruppe med alderssvarende børn. 

Krop og bevægelse 

 Yngste gruppe: 

 Vi holder samling og dialogisk læsning som en del af hverdagsstrukturen. Vi bruger 

 rekvisitterne både i hallen, i skoven og ude. 

Natur og naturfænomener 

 Yngste gruppe: 

 Børnene får mulighed for at opleve naturen som en del af samlingen. Dette kan være  i 

form af at medinddrage ting fra naturen og samtidig opleve samling og dialogisk  læsning foregå i 

naturen.  

Tegn 

Sproglig udvikling 

Ældste gruppe: 

At børnene udviser begejstring ved at bruge de mangfoldige sprogmuligheder 

At børnene er interesseret i skriftsproget 

At børnene er interesseret, opmærksomme og aktive når der arbejdes med dialogisk læsning, 



sanglege samt Rim og Remser 

At børnene udvikler et mere nuanceret sprog og smager på de ord vi tager fat i 

Yngste gruppe: 

At børnene udviser glæde ved leg med ord og ordkort. 

At børnene er interesseret i dialogisk læsning. 

At børnene er interesseret i samlingen med ordkort. 

At børnene viser interesse i eget navn på ordkort. 

 

Sociale kompetencer 

Ældste gruppe: 

At børnene formår at være en del af fællesskabet i samlingerne herunder at vente på tur. 

At børnene bruger sproget i relationen med andre børn og voksne 

Yngste gruppe: 

At børnene formår at være en aktiv del af samlingerne og have øje for hinanden. 

At børnene bruger ord/lyde i kontakten til hinanden. 

At børnene bruger ord/tydeligt kropssprog i kommunikationen med voksne. 

 

Alsidig personlig udvikling 

Ældste gruppe: 

At børnene føler sig værdsat i samlingerne og derfor tør stille spørgsmål og svare 

 

At børnene mestrer at være sammen med andre børn i samlingerne og forstår hinandens hensigter 

Yngste gruppe: 

Børnene melder sig på ”banen” i samlingen og i dialogisk læsning. 

 

Krop og bevægelse 

Ældste gruppe: 



At børnene er aktive i sanglege og bruger deres krop hensigtsmæssigt 

At børnene formår at beherske deres krop og sidde stille i samlingerne 

Yngste gruppe: 

Børnene mestre at deltage i samlingerne, trods påvirkninger af de primære sanser. Taktilsansen 

påvirkes gennem det ujævne underlag i eksempelvis skoven. Vestibulærsansen påvirkes ved at 

børnene sidder eller står i forskellige positioner. Kinæstesisansen påvirkes ved at børnene mestre 

at være kropslig ”vågen”. 

 

Naturen og naturfænomener 

Ældste gruppe: 

At børnene er trygge ved samlinger i skoven – kan holde fokus 

Yngste gruppe: 

Børnene oplever at naturen medinddrages i samlingerne og i dialogisk læsning. 

Børnene oplever at samling og dialogisk læsning foregår i naturen. 

TEGN MELLEMSTE 

Børnene viser interesse for den ophængte billede dokumentation, og peger på billederne og fortæller om 
det oplevede 

Børnene begynder at kunne genkende forbogstavet i sit navn. 

Børnene peger på bogstaverne/pindene som de har malet, og fortæller det er mit navn. 

Børnene nævner selv, at de gerne vil synge sange, som de tidligere har hørt ved samling, såsom 

”æblemand, bagerbro”. 

 

Evaluering 

Vi vil løbende reflektere over de tegn vi ser hos børnene og den måde forløbet foregår på. 

Denne SMTTE-model skal gerne være et dynamisk pædagogisk redskab, som får pædagoger og 

medarbejdere til at reflektere og evaluere. 

Vi vil lave dokumentation i form af ophæng som kan ses til fernisering den 12. juni 2014. 

Vi vil hænge SMTTE-model, ordkort, billeder m.m. op i vuggestuen så det er tilgængeligt for både børn og 

forældre. 

Vi ser skoven som en unik ramme for samlinger. Den giver ro til fordybelse, der er ikke andre faktorer som 



afleder opmærksomheden og så virker vores base efter hensigten, nemlig at skabe en arena hvor fokus og 

fordybelse er i højsædet. 

 

 


