
SMTTEmodel over temaet: ”Vand” hos Haletudserne efterår 2022 

Sammenhæng: 

Løvspring er en privat integreret natur- og idrætsinstitution, hvor der pt. er 41 vuggestuebørn. 

Løvspring har årligt to overordnede temaer, som hver gruppe individuelt arbejder med. Personalet 

udarbejder SMTTE-model for forløbet for hver af de enkelte grupper i vuggestuen.                             

I Haletudsegruppen er der pt 12 børn fra 2 år. Temaet fra september til november 2022 er ”Vand”. 

Formålet med temaet er, at de pædagogiske aktiviteter udspringer af børnenes nærmeste 

udviklingszone NUZO. Haletudsegruppen er de ældste børn i vuggestuen, og der har været en stor 

naturlig udskiftning i gruppen. Børnene er fordelt i spisegrupper, som fungerer som en mindre 

gruppe i gruppetiden om formiddagen. Temaet vil indgå i aktiviteterne og læringsmiljøer i 

gruppetiden, men også i ydretiden, hvor børnene er på tværs i vuggestuen. Hermed stiler vi efter 

et læringsmiljø og fokusering hele dagen. Børnene i haletudsegruppen er forskellige steder i deres 

udvikling, men fælles for dem er, at de er nysgerrige, eksperimenterende og optagede af, hvad de 

andre børn i gruppen er interesserede i. De har gåpåmod og bidrager aktivt i vores pædagogiske 

aktiviteter, samt suger til sig, når de præsenteres for noget nyt. Vi som personale er bevidste om 

at være gode rollemodeller, vise engagement og have fokus på, at børnene udvikler viden og 

færdigheder om temaet ”vand.” 

 ”Løvspring er et fællesskab, natur og omgivelser i bevægelse. Vi inspirerer og udvikler til leg og 

læring for livet.”  

Hele forløbet afsluttes med fernisering d. 18/11 for børnene og deres familier, hvor der vil være 

aktiviteter omhandlende vand og der vil blive ophængt materiale der er udarbejdet under 

forløbet. 

 

Mål: 

Det er vores mål at børnene udvikler sig indenfor alle de seks læreplanstemaer i perioden, men vi 

vil i dette forløb fokusere særligt på læreplanstemaet ”Kommunikation og sprog” og herunder 

elementerne ”læring” og ”pædagogiske læringsmiljøer”.  



Med afsæt i børnenes nærmeste udviklingszone, vil vi arbejde målrettet mod, at børnene udvikler 

deres sproglige færdigheder og kommunikation. Samtidig vil vi have øget fokus på at hjælpe 

børnene til at blive længere i en aktivitet eller leg, også selvom der sker andet omkring dem. 

• Børnene øger brugen af sproget i legen, og formidler budskaber og hensigter til hinanden. 

• Børnene fordyber sig i længere tid i de aktiviteter de præsenteres for, samt egne lege. 

Tiltag:  

• Samling: Vi vil synge Vandsangen med Poul Kjøller, hvor vi vil fordybe os i et enkelt vers ad 

gangen, med dialog om udvalgte fokusord. Vi vil også præsentere børnene for forskellige 

havdyr, for at give dem større indsigt i hvad der kan leve i vand, samt udvide deres 

ordforråd. 

• Vi vil lave en lille sangbog, med udvalgte sange om vand og dyr der lever i vandet (De 3 små 

fisk, Krabbesangen, hvalen Hvalborg, Sørøver Sally og vandsangen.) 

• Det pædagogiske personale vil bruge børnenes lege med vand, som pejlemærker på hvad 

der optager dem. 

• Vi vil lave forskellige læringsrum i Hulen, som kan inspirere børnene til rollelege, blandt 

andet et over/under havet på bagsiden af reolen, samt ændre bilen til et skib med sejl. 

• Vi vil anvende ordkort til samling og gøre dem tilgængelige for børnene, i deres lege f.eks. 

som rekvisitter i de enkelte lege. Så de bliver præsenteret for skriftsproget igennem deres 

lege. 

• Vi vil sende billeder eller sange med børnene hjem, så forældrene også kan bakke op om 

den sproglige udvikling gennem et fælles fokus. 

• Vi vil lave loftet i køkkenet om til et hav, hvor vi hænger forskellige havdyr op inkl. ordkort, 

til ferniseringen vil vi hænge de kreative projekter op som børnene har lavet. 

• Børnehavedagen:  Vi medbringer Fiskespil, vendespil og billedlotteri. Vi vil gå i værkstedet 

og bygge både af træ, vi vil bygge vandbaner på regnvejrsdage (eller med brandslangen) Vi 

vil eksperimentere med vand, sand og jord og lege regellege hvor vi flytter vand med 

svampe.  



• Skovdag: Vi går til vandet- Storf sø, Søndersø, søen i Nordisk park, hvor vi bl.a. vil 

medbringe fiskenet og finde ud af hvad man kan finde/fange i vandet. Vi vil være 

nysgerrige på, hvad der findes i naturen der kan flyde og hvad der synker. 

• Haldage: Vil vi lege regellegen ”Hajen kommer”, vi vil bruge billeder af havets dyr, som 

børnene kan løbe til og ”fodre” med bordtennisbolde. 

• Hjemmedag: Vi vil lave tre ”stationer”, hvor børnene får mulighed for at vælge imellem 

forskellige aktiviteter. Der vil være en kreativ station, en station med science forsøg med 

vand, samt en station hvor fokus vil være på rolleleg. Vi vil være undersøgende på, hvordan 

vi bedst hjælper børnene til at blive i en aktivitet eks. placering, afskærmning, musik eller 

andet. 

 

Tegn: 

• Børnene bidrager aktivt til samling, og genkender flere dyr ved at de byder ind. 

• Børnene synger med på sangene fra vores sangbog og efterspørger sangbogen. 

• Børnene bruger vores fokusord fra vandsangen og vores havdyr i deres lege. 

• Børnene samler ting de kan putte i vandet og bliver nysgerrige på om det kan flyde eller 

synke. 

• Børnene deltager aktivt og nysgerrigt i de kreative aktiviteter, samt vores science forsøg og 

vi oplever de fordyber sig i længere tid. 

• Børnene sætter flere ord på i deres lege og kontakt med hinanden, og vi oplever deres 

relationer udvikler sig. 

• Vi oplever en øget nysgerrighed og lyst til at udforske og eksperimentere med vand på 

f.eks. legepladsen, når vand er tilgængeligt. 

 

Evaluering: 



Vi vil filme børnene til samling i starten af forløbet, og efterfølgende 2 gange mere, som vi vil 

analysere på vores gruppemøder, for at se om der er sket den ønskede udvikling og nogle af de 

tegn vi forventer, samt om der er noget vi skal have rettet til. 

Vi vil inddrage forældrene ved at få dem til at være opmærksomme på om børnene bruger 

fokusord derhjemme og give tilbagemelding til os. 

Derudover vil evaluering af forløbet ske løbende og vi vil reflektere over tegn vi ser hos det enkelte 

barn. Vi vil undervejs i forløbet benytte billede- og tekstdokumentation på Instagram og på Famly. 

Ligeledes vil billedmateriale blive sat i barnets mappe.  

Vi vil på gruppemødet den 24. oktober 2022 evaluere og justerer forløbet. 

Den 20/9-22 

1)Vi skal filme noget mere, som kan munde ud i at forældrene kan se ”processen” til vores 

fernisering. 

Vi vil medbringe en post-it/note – som er nemt tilgængeligt for os, når vi går på tur. Her kan vi 

notere vores observationer når vi hører børnene sige ord eller vores tegn ses. 

2) Vi kan ramme alles udviklingszone ved at vise billede men nu vil vi gerne at de får viden om, 

hvor dyret lever mv. Det prøver vi med at lege rollelege, være kreative og lege med dyr i vand. 

 

3) Lave ordkort med fokusord+billeder 

Vi er på vej med vores tegn men vi mangler stadig at introducere dem for aktiviteter – det kommer 

vi til. 

 

Tiltag til forældre: Sende billeder af barnets vand aktiviteter hjemme 

Den 24/10-22 

1) Hvilke produkter får børnene lov til at lave? Malet krabber og lavet vandmænd 



2) Hvilken proces har børnene indtil nu gennemgået? Befri pingviner i is, vandleg inde og ude, 

vi er gået til søen (Storf sø, Søndersø) hoppe i vandpytter – hvor bliver støvlerne af? 

3) Hvordan kan ovenstående bidrage til jeres data og pædagogiske dokumentation? Vi har en 

lille notesbog til at skrive vores tegn og vi har filmet.  

4) Vores læreplan findes på hjemmesiden 

21. november 2022 – Evaluering af vores tegn + respons fra forældre: 

Vi har bedt om det for sent i forløbet og ikke været tydelige nok omkring, hvad vi gerne ville have 

af tilbagemelding fra forældre. Vi ved til næste tema at vi skal tydeliggøre i vores SMTTE hvad vi 

gerne vil have af respons fra forældre. 

Tegn fra børnene har vi noteret i en lille notesbog, hvilket har fungeret rigtig godt for os. Vi har 

fået noteret mange tegn fra børnene fordi bogen har været let tilgængelig for os. 

Vi har en oplevelse af at børnene har lært havdyr, kan kende forskel på dem, de har lært 

vandsangen, krabbesangen, Sørøver Sally og genkender dem – vi har præsenteret dem for 

muligheder til rolleleg (pirater, gå i bad/svømmehal) men det har været svært for børnene at tage 

det til sig og gøre legen til deres egen. De har haft brug for en voksen der kan gå forrest i legen. Så 

i forhold til at have nået vores mål kan vi konkludere at børnene har øget deres ordforråd ift de 

nye ord, de er præsenteret for, men i at kunne fordybe sig i leg og legen udvikler sig er de stadig 

på vej. 

Hvis vi ser på vores tegn alene oplever vi at: 

• Børnene bidrager aktivt til samling, og genkender flere dyr ved at de byder ind. 

• Børnene synger med på sangene fra vores sangbog 

• Børnene bruger vores fokusord fra vandsangen og vores havdyr 

• Børnene deltager aktivt og nysgerrigt i de kreative aktiviteter, samt vores science forsøg og 

vi oplever de fordyber sig i længere tid. 

Vi har flere små observationer i vores notesbog, hvor vi har set vores tegn med børnene. 


