
Haletudser 2017

”Fra jord til bord” Smtte-model

Sammenhæng:

Forårets tema i Løvspring er ”Fra jord til bord". D. 3. februar skydes temaet i gang ved en fælles 

samling og opstart i vuggestuen. Vi vil inddrage temaet i den daglige/ugentlige struktur, for at 

integrere temaet og gøre det til en del af hverdagen.

Vi vil have særligt fokus på læreplanstemaerne: ”Sprog” (det vil vi have fokus på i det daglige, 

aktiviteter og samling gennem sang og fortælling), ”Natur og naturfænomener” (vi følger foråret, vi 

sår og følger processen, samt snakker om frugt og grønt) og ”Kulturelle udtryksformer og værdier” 

(de traditioner vi i Danmark har for brugsdyr, men også bruge dette læreplanstema til at udtrykke 

os kreativt ud fra emnet).

Vi vil have særligt fokus på bondegårdsdyr og hvor maden kommer fra.

Mål:

- At børnene tilegner sig viden omkring de dyr vi har fokus på.

Hvad de producere og hvad vi bruger produkterne til.

- At børnene får et indblik i hvor vores mad kommer fra.

Dyrene bor hos bondemanden, de får mad og er til for at vi kan spise det de 

producerer.

- At børnene præsenteres for nye ord i forbindelse med samlinger og i den daglige/ugentlige 

struktur.

- At børnene får indblik i at så/plante, og hvor tingene kommer fra.

Tiltag:

- På hjemmedage laver vi kreative aktiviteter ud fra bondegårdsdyr eller frugt og grønt.

- Vi holder samling med fokus på eks. bondegårdsdyr, vi synger, rimer, læser og leger med dyrene.

- Vi integrerer temaet i dagligdagen ved at tale om dyrene og deres funktioner.

- På skovdage har vi fokus på naturens gang. Vi holder øje med hvad der spirer frem, og snakker 

om.

- Vi sætter ord på det vi ser, taler om det vi spiser og hvor det kommer fra

Tegn:



- At børnene viser interesse og lyst til at deltage i samling.

- At børnene tager initiativ til at læse og synge nogle af de bøger og sange de bliver præsenteret for.

- At børnene begynder at forbinde de fødevarer vi spiser /drikker med et dyr, det kan blandt andet 

være bevidstheden om at mælken kommer fra koen.

- At børnene bruger nogle af de nye ord de har lært i forbindelse med temaet.

- At børnene får større indblik i, hvordan noget kan gro i naturen.

Evaluering:

Vi vil reflektere over de tegn vi ser hos det enkelte barn, og løbende evaluere og justere forløbet på

gruppe - og vuggestuemøder.

Undervejs i forløbet vil vi dokumentere ved hjælp af billeder og tekst, hvor forældrene har mulighed

for at følge forløbet på Famly. Der vil til slut blive lavet en collage over forløbet, som sættes i det 

enkelte barns mappe.

Som afslutning på temaet afholdes en fernisering for alle børn og forældre i Løvspring, hvor vi vil 

vise det materiale vi har udarbejdet i forløbet. Endelig evalueres temaet samlet med hele 

personalegruppen i Løvspring efter ferniseringen.


