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SMTTE – Myregruppen efteråret 2019 

Tema NATUR, MILJØ OG AFFALD 

 

Sammenhæng: 

Løvspring er en integreret natur- og idrætsinstitution, hvor børnene er mellem 0-6 år og fordelt i aldersopdelte grupper I de tre efterårsmåneder 

september, oktober og november vil vi i hele Løvspring udforske det fælles overordnede tema ”NATUR, MILJØ OG AFFALD”. Dette tema vil vi bruge i 

aktiviteter som vi finder relevante i forhold til at kunne udvikle og inspirere MYRERNE ud fra deres nærmeste udviklingszone. 

Myregruppen består af 8 børn i alderen 9 måneder til 2,1 år, de næste 4 måneder kommer der et nyt barn hver måned. Der er tilknyttet en 

pædagogmedhjælper og en pædagog til Myregruppen. Gruppen har en fast ugestruktur med en skovdag, en udedag, en haldag og en dag i 

vuggestuen. Fredag er vi på tværs i vuggestuen.  

Da vi i øjeblikket har en gruppe hvor vi modtager mange små samtidig med nogle store som skal forberedes på at være Haletudse, vil vi i nogle 

aktiviteter være delt op i ældste og yngste. Dette gør vi for derved at kunne tilrettelægge aktiviteter som rammer det enkelte barns udviklingstrin. 

Skolernes motionsdag indgår i perioden. 

Vi tager udgangspunkt i kapitel 2, § 7 'Formål for dagtilbud' og §8 'Pædagogisk læreplan' i Dagtilbudsloven med primært fokus på ”natur, udeliv og 

science” samt ”alsidig personlig udvikling”. NUS vil vi blandt andet fokusere på, for at give børnene konkrete erfaringer med Natur, møljø og affald, 

således vi vækker deres nysgerrighed til at udforske naturen. 

APU vil vi fokusere på da vi i myregruppen har/får mange nye børn samtidig med at vi i gruppen oplever børn som vil profitere at fokus på at udfolde, 

udforske og erfare sig selv og hinanden. 

I hverdagen stiller vi hele tiden alderssvarende krav til barnet om det er nystartet i vuggestuen eller snart på vej til at blive Haletudse. Vi arbejder ud 

fra nærmeste udviklingszone. Pædagogen skal vejlede barnet til at omforme sin erfaring til en undren, der bringer barnet ind i sin nærmeste 

udviklingszone. 

 

 

 

Mål: 

At det enkelte barn er/bliver tryg i Løvspring via samspil og tilknytning til det pædagogiske personale og øvrige børn. Således barnet bliver nysgerrig 

på Løvspringlivet der kan udvikle engagement, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 

At det enkelte barn oplever forudsigelighed i dagligdagen både i form af uge- og dagsstruktur men også i de helt små hverdagssituationer hvor vi vil 

sætte ord på handlinger vi gør og hvad vi skal gøre.  

At det enkelte barn får konkrete erfaringer med naturen, hvilket vil udvikle deres lyst og nysgerrighed til at udforske naturen. 

At børnene observerer og undersøger små konkrete naturfænomener og får en begyndende bevidsthed om bæredygtighed 

  

Tiltag: 

Vi vil i den første periode arbejde med æblet og myrer på forskelligvis. Vi vil undersøge hvad der sker hvis man lægger et råddent æble i en myretue. 

Det er skrald for os men hvad er det for en myre? Vi vil arbejde med æblet i forskellige processer. Hvad sker der når man tørrer et æble eller koger 

det? 

Vi vil snakke om høns og processen med at fodre høns med madrester som så bliver til æg vi kan spise. 

I forhold til bæredygtighed vil vi snakke om forskellige tiltag hvor man kan hjælpe miljøet. Slukke for vandet, spise det som er på tallerkenen, kun et 

tryk på sæben osv 

Vi vil gennem sang og teater arbejde med bevidsthed om bæredygtighed, affald og natur. Blandt andet via ”Fætter Mikkel” og et selvopfundet 

teaterstykke. 

Vi vil male genbrugssyltetøjsglas som vi bruger til forskellige processer med æbler 

Vi vil samle skrald og bygge skraldeskulptur. 

Vi vil lave være tydelige voksne i forhold til at sætte ord på det vi gør, feks hvis en går ud af rummet efter maling osv., vi vil indføre piktogrammer 

eller lign for hvad den enkelte dag bringer. 

Vi vil holde samlinger med forudsigelighed hvilket skal fremme barnets engagement og deltagelse. Vi skal skabe en ramme hvor børnene oplever sig 

respekteret, passet på og værdsat af nære, tillidsgivende voksne. 
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Tegn: 

Vi vil gerne se at det enkelte barn er tryg og dermed udvikler gåpåmod, engagement og kompetencer til at indgå i fællesskaber. 

Vi vil gerne opleve at forudsigelighed giver ro i myregruppen og dermed plads til fordybelse, leg og læring. 

Vil gerne se at det enkelte barn fortæller om, er aktivt deltagende eller er nysgerrig på de naturfænomener til arbejder med. 

Vi vil se at det enkelte barn er udforskende og aktiv i naturen. 

 

 

Evaluering: 

På vores gruppemøder vil vi sidde i evalueringsgrupper på tværs af hele løvspring, her vil vi evaluere et udsnit af de enkelte gruppers tiltag. Således vi 

kan blive med skarpe på hvad der virker og det modsatte. 

Vi vil løbende evaluere og reflektere over tegn fra de enkelte børn. Det vil være med til at skabe det fokus som gruppen er optaget af. Vi oplever at 

børnene er blevet løbende trygge i de rammer som vi sætter op. Det har givet god mening med vores tavle som vi bruger ved formiddagsmaden. Det 

er forudsigelighed. Vi har indimellem været lidt udfordret af indkøring af nye børn men har også her forsøgt at skabe forudsigelighed og dermed 

trygge rammer så de kan være nysgerrige på Løvspringslivet. Børnene har taget de aktiviteter som vi har lavet til sig og vi oplever de har taget nogle 

af oplevelserne med hjem og forældre efterfølgende fortalt om dette. 

Vi vil benytte video, billeder og tekst dokumentation på instagram men hovedsageligt på Famly. 

Vi sætter billedmateriale i børnenes mapper. 

Forløbet afsluttes med fernisering for børnene og deres familier. 

 

 

 


