
 

SMTTE-model for Hornfrøerne over temaet ”Vand”. 

 

Sammenhæng 

I Løvspring har vi i efteråret temaet “Vand”. Hver enkelt gruppe inddrager temaet som en del af den pædagogiske ugestruktur. 

Formålet er, at de vokseninitierede aktiviteter og det uformelle læringsmiljø tager afsæt i børnenes nærmeste udviklingszone. 

   Hornfrøerne er den ældste gruppe i børnehaven og skal starte i skole til næste sommer. Derfor har vi fokus på, hvad man skal 

kunne, når man skal starte i skole. Derfor vil vi tage udgangspunkt i læreplanstemaet ” alsidig personlig udvikling”, hvor vi 

grundlæggende vil se på, hvordan vi holder samlinger og spiser sammen i spisegrupperne. Det pædagogiske læringsmiljø skal 

understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne 

potentialer.   

   Under læreplanstemaet vil vi have fokus på børnefælleskaber, og hvordan de fungerer, herunder dannelse og børneperspektiv, 

hvor børnene bliver inddraget i, hvordan vi skal holde samlingerne, og hvilke aktiviteter de godt kunne tænke sig i forbindelse med 

temaet.   

 

Mål 

- Vi vil øve os i at give plads til hinanden og vente på tur. 

- Vi vil give børnene mere medbestemmelse i, hvordan vi holder samlinger og spiser sammen i spisegruppen. 

- Give børnene viden om vand igennem forsøg, leg og kunst. 

 

Tiltag 

- Haldagen om mandagen vil vi lege regellege; Boldleg med store bolde på åen, som skal skydes på forskellige måder over til 

hinandens bred. Vi arbejder med samarbejde og fællesskab, samtidig med at vi styrker børnenes boldfærdigheder. Legen kan 

gradueres, så børnene kan komme med legeideer, når de kender rammen for legen. 

- I hallen vil vi lege ”fisker fisker, hvor dybt er vandet”. Hornfrøerne skal på skift være den, der styrer legen, og udtænke 

måder, som de andre Hornfrøer kommer over vandet.  

- Vi skal synge og bevæge os til ”Vandsangen”, som vi kan lære forskellige fagter til.  

- Vi skal lege ”Haj-leg”. Der er to hajer i midten, og to hold af fisk, som skal undgå at blive spist af hajerne. I legen øver vi at 

lytte og være opmærksom, da fiskene skal løbe hjem, når den voksne stopper med at tromme og undgå at blive fanget af 

hajerne. 

- Vi skal lege med hulahopringe, hvor vi bevæger os på forskellige måder.  

- På skovdage; tirsdag og onsdag, bliver der cykelforløb og forsøg med vand. Hornfrøene bliver delt i 2 x 2 spisegrupper, hvor 

den ene halvdel har cykelforløb tirsdag og den anden onsdag. Modsat har de andre forsøg med vand. 

- Til cykelforløbet vil vand blive et element i de lege, som vi skal lege, hvor vi skal cykle igennem sæbebobler og vandpytter 

og fragte vand fra A til B, samt lave samarbejdsøvelser og regellege.  

- Vi vil slutte cykelprojektet af med en tur til Sønæs i uge 41, hvor alle børn og voksne cykler sammen og spiser madpakker 

sammen på Sønæs. Det er med til at give en større fællesskabsfølelse.  

- På hjemmedage om torsdagen holder alle Hornfrøerne samling sammen, hvor vi præsenterer dem for ny viden gennem 

spørgsmålet: ”Hvad er vand?”. Her kan børnene også selv kan komme med legeideer til lege, som omhandler vand. Ideerne 

skal være udgangspunkt for en af aktiviteterne på hjemmedagene.  

- Vi vil lave kunst med vandfarver på forskellige måder. Vi skal forsøge med forskellige måder at male på, både enkeltvis, i 

par og i spisegrupper.  

- Hvert barn vil på hjemmedage lave en amygdala flaske, som efterfølgende vil være tilgængelig i køkkenet, til ro, 

selvregulering og afslapning.  

- Vi vil gennemgående bruge vand som et afslapningselement i hallen og inden spisning på hjemmedage, hvor vi skal lytte til 

vand. 

- Vi vil til slut i temaet påbegynde vores svømmeforløb, hvor vi præsenterer børnene for endnu en måde at lege med vand. 

Her vil vi tage udgangspunkt i vandsangen, som skal være det gennemgående tema i forløbet. Hvert vers omhandler noget 

forskelligt, f.eks. at dykke eller plaske.  



 
- Vi vil igennem hele forløbet skrive ordkort og inddrage dem i aktiviteterne. 

 

Tegn 

- Vi vil opleve mindre uro under samlinger ved at sammenligne de videoer, som vi laver undervejs i forløbet. 

- Vi vil opleve, at børnenes viden om vand udvides, når de på eget initiativ fortæller om ting, som de ved om vand. 

- Vi vil opleve, at børnene selv er opsøgende på ny viden om vand. 

- At børnene selv tager initiativ til de lege, som leges igennem forløbet. 

- At børnene fortæller om, hvor ofte vi bruger vand i vores hverdag og hvad vi kan bruge vand til.  

 

Evaluering 

Vi vil evaluere til vores gruppemøder. Her vil vi dele vores oplevelser og justere vores tiltag. 

- Vi vil videofilme udvalgte samlinger på vores hjemmedag om torsdagen tre gange (torsdagen lige før hvert gruppemøde). 

Vi vil teste deres viden om vand, og se, hvordan børnene agere under samlingen. 

- Børnene blev inddraget i, hvordan man kunne graduere/udvikle legen med bolde på åen. De foreslog, at de voksne kunne 

være hajer, som tog en, hvis man gik ud i vandet. Så skulle man holde en pause, indtil den næste fra holdet blev taget. 

- Børnene blev inddraget i, hvilke aktiviteter, de kunne forestille sig at lave. De ville bl.a. gerne lege vandkrig, ”fisker, fisker, 

hvor dybt er vandt?” og lege med vandbane.  

- De voksne har kigget de to første videoer af vores samlinger igennem og har konstateret, at den voksnes rolle og udstråling 

har en stor betydning for børnenes engagement i samlingerne. Den måde, som vi bedst kan fange børnene på, er ved at 

”optræde” og klæde os ud. Vi snakker videre om, hvordan vi ellers kan inddrage dem og øge deres engagement. 

Vi opfordrer ligeledes børnene til at kigge på dem, de sidder ved siden af og vurderer, om det er en god ide at sidde med 

dem. Kan de sidde stille og være stille sammen med dem? 

Børnene er blevet spurgt til løbende og under samlinger, hvad de godt kan lide ved samlinger og hvad man ellers kunne gøre 

for at gøre det mere spændende at deltage i.  

- Vi har været igennem mange ting med vand, og børnene er gode til at bruge denne viden i leg og vil gerne bidrage i en 

samtale om vand.  

 

 

 

 

 

 


