
 

 

SMTTE-model Svævefrøer 

Efterår 2019 

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 børnehaven. 
Svævefrøerne er den yngste gruppe i børnehaven. Vi er 23/25 børn i alderen 2-3 år, vi er 4 voksne; 2 pædagoger samt 2 
pædagogmedhjælpere 

Temaet "Natur, miljø og affald" skal implementeres i alle børnegrupper i Løvspring, dog har hver enkelt gruppe frihed til at tilpasse 
temaet så det passer til alderstrinnet, og børnenes personlige udviklingstrin.  

Forløbet vil vare fra september til november 2019, hvor det afsluttes med fernisering d.22.november. 

For at skabe de bedste rammer for udvikling og læring, er det altid vigtigt, vi har fokus på, hvordan vi rammer børnenes nærmeste 
udviklingszone. Hos Svævefrøerne er det bl.a. vigtigt, at vores tiltag er konkrete, enkelte og overskuelige. Ligeledes er gentagelser og 
genkendelighed vigtigt for børnenes læring. 

 Under dette tema vil vi have fokus på det pædagogiske læreplanstema: 

• Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension. Naturen er et rum, 

hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er 

også et grundlag for at arbejde med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur” (S. 44, Den styrkede 

pædagogiske læreplan. Rammer og indhold, Børne- og socialministeriet) 

Derudover har vi – ud fra børnenes nærmeste udviklingszone fokus på de pædagogiske læreplanstemaer: 

• Social udvikling  

Det er vigtigt, vi i den yngste gruppe har fokus på, at børnene skal ”lære at gå i børnehave”, og på at børnene lærer hinanden at kende 
og får skabt trygge relationer i gruppen og i resten af huset. 

 ”Børn i dagtilbuddet skal deltage i sociale fællesskaber, hvor de oplever at høre til, og hvor de kan bidrage værdifuldt og relevant i fælles 
lege, aktiviteter og samvær.  

Relationer er en væsentlig del af grundlaget for, at børn lærer sig empati. Empati handler om at mærke egne følelser, at kunne sætte sig 

ind i andres følelser og oplevelsesverden og at kunne handle på måder, der også understøtter samspillet med andre” (S. 38, Den 

styrkede pædagogiske læreplan. Rammer og indhold, Børne- og socialministeriet) 

Det er vigtigt, at vi i hverdagen stadig har stort fokus på selvhjulpenhed, samt det at være i en ny gruppe, hvor vi opbygger relationer og 
drager omsorg og udviser empati for hinanden. Derfor vil vi også have fokus på det pædagogiske læreplanstema: 

• Alsidig personlig udvikling 

 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadieudvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter 

engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse… Læringsmiljøet skal gennem leg og andre meningsfulde aktiviteter 

bidrage til, at børnene gør sig væsentlige erfaringer med forskellige sociale positioner, som giver dem et grundlæggende demokratisk 

værdisæt, der udvikler og understøtter børnenes dannelse og livsduelighed” (S. 36, Den styrkede pædagogiske læreplan. Rammer og 

indhold, Børne- og socialministeriet) 

 

 

 

 



 

 

Mål: 

 

Vi vil som udgangspunkt have jordkloden som et genkendeligt billede, og her vil vi skabe læring om, hvad der ”gør jorden glad” og hvad 
der ”gør den ked af det”. Hermed ønsker vi at give Svævefrøerne er forståelse for, hvordan vi passer på vores natur og miljø og hvad vi 
hver især kan gøre, for at bidrage til dette.  

Vores mål vil ligeledes også være at blive mere selvhjulpne i de praktiske ting i hverdagen, som at tage tøj af og på, at bære vores 
tallerken ud efter et måltid, og desuden at fungere som en hel gruppe hvor vi trives godt med hinanden. 

 

Tiltag: 

 

• Vi vil have jordkloden som det overordnede fokus, og her ud fra tale om, hvad der gør jorden glad og hvad gør den ked af det. 

• Højtlæsning af bogen ”Insektsamleren” – gennem hele forløbet (dialogisk læsning) Bogen fortæller om, hvordan vi skal lade 
insekter leve i naturen og skabe de bedste rammer for dette frem for at fange dem. Den fortæller ligeledes, at hvert insekt har 
betydning for vores natur og miljø – dette vil både vise, at vi passer på naturen og ”gør jordkloden glad” samt, hvordan vi også 
skal være gode ved hinanden (empati) 

Hjemmedage:  

• Vi vil lave 2 jordkloder, som er hhv. glad og ked af det. Vi vil lave magnetbrikker, som kan sættes på. Børnene skal her forstå at 
nogle ting er godt for miljøet og nogle ting er ikke gode for miljøet. 

• Lave plancher med jordens farver (jorden er brun, solen er gul, vandet er blåt osv.) Hermed får børnene både en konkret læring 
omkring jordens udseende og elementer, samt læring om farver  

• Lave uroer, som viser affaldssortering af skrald, børnene tager med hjemmefra. Vi ønsker på denne måde at inddrage forældre i 
samarbejde om børnenes læring, ligesom vi vil have fokus på de forskellige typer af affald og sortering heraf. 

• Vi vil lave forsøg med affald – hvad synker og hvad flyder? Hvad tror børnene? Hermed vil vi ud fra en science tilgang, og på et 
helt simpelt niveau, undersøge begrebet massefylde, og snakke om hvorfor det flyder og hvorfor det ikke flyder, og hvorfor er det 
ikke godt med affald i naturen? 

Haldage: 

• Lege jorden er giftig, hvor ærteposerne er skrald, som børnene skal samle op på vejen og putte i forskellige kasser (Forskellige 
farver) På denne måde ønsker vi at give dem en begyndende forståelse for sortering af de forskellige skraldetyper samtidig med 
de bliver udfordret motorisk  

• Lege ”Skraldemand, skraldemand” (Fisker fisker) Hermed vil Svævefrøerne lære grundprincipperne en regelleg med simple regler 

Skovdage: 

• Samle affald – både i skov og sø (med fiskenet), for med egne øjne få en fornemmelse af hvad affald er, og en snak om hvorfor 
det ikke er godt i naturen, hvis nu dyrene spiser det osv. 

• Plante små planter. Som en overbygning på at snakke om hvad der gøre jorden glad. Det er godt at plante planter. 

• Børnene har en personlig kop med hjemmefra, som vi har med på skovdage, for at undgå at bruge engangsplastic. 

• Lave en vidensbank (erfaringsudveksling med forældre) Billeder af vores ideer og tiltag til genbrug under fælles hashtag 
(#loevspringtema) 

 

 

 

 

 

 



 

Tegn: 

 

Vi ser tegn på tiltagene når vi: 

• Ser børnene have forståelse for at sortere simpelt affald. 

• Når de ved hvad der gør jorden glad og hvad der gør den ked af det. 

• Forståelse for hvorfor vi passer på naturen, og ikke skal bruge ex. plastic. 

• Når de på eget initiativ samler skrald vi finder i skoven. 

• Oplever børn der er glade og trygge, ved at blive afleveret, og ved hinanden og de voksne.  

• At de tiltagende bliver selvhjulpne. 

• At børnene snakker om temaet hjemme. 

 

Evaluering: 

 

Vi vil løbende evaluere og justere på gruppemøder og i evalueringsgrupperne , det bliver et fast punkt på dagsordenen. Her vil vi 
evaluere på vores tiltag og tage op om vi rammer niveauet, og den nærmeste udviklings zone, så vi hele tiden har det for øje, sådan at 
vi opnår flow, og børn der er helt tilpasse og glade og kan udvikle sig på bedste vis. 

Vi er bevidste om, at vores børnegruppe er på meget forskellige udviklingsniveauer, hvilket betyder, at nogle børn har behov for at 

dvæle ved ny læring i længere tid end andre. Dette vil vi ligeledes evaluere på for at sikre, at vi får alle med, sådan at alle Svævefrøerne 

oplever større viden og større følelse af fællesskab.  

Derudover vil vi som evaluering udstille vores billeder og færdige produkter til ferniseringen. 

Evaluering efter temaet er slut: 

På hjemmedagene opdelte vi Svævefrøerne i mindre grupper og har haft dem med til de forskellige aktiviteter på skift. På denne måde 

har der været ro og nærvær omkring aktiviteten og tid til, at den voksne har kunnet være i dialog med børnene omkring det, de har 

lavet og hvilken betydning det har for naturen og miljøet. 

Svævefrøerne har udvist forståelse for billedet af de to jordkloder, som bliver hhv. glad eller ked af det alt efter, hvordan den bliver 

behandlet af andre. De har brugt metaforen, når vi har snakket om dette og om at passe på miljøet – det har givet god mening for 

dem. Vi har set, hvordan de små billeder er blevet rokeret rundt og ofte placeret ved den rigtige jordklode igen. Vi har her kunnet se, at 

børnene selv har leget videre med aktiviteten - også efter den voksne er gået. 

Vi har oplevet, der er sket en læring hos børnene ift. at passe på miljøet og ikke smide affald. De har fortalt om oplevelser, hvor de har 

set affald i naturen, som de har samlet op eller set andre, der har smidt noget affald og ikke samlet det op. 

I hallen har vi set, hvordan børnene er blevet mere og mere trygge i regellegene efterhånden som de har leget dem flere gange. I legen 

”Skraldemand skraldemand” kunne det de første gange være svært for nogle af børnene at råbe til resten af gruppen. Men efter at 

have prøvet det flere gange, fik de mere mod til at råbe højt. De første par gange valgte ”skraldemanden” den samme måde at komme 

over skraldebunken på (”I skal løbe over til mig”) Men derefter blev de mere varierede i deres forslag til måder at komme frem på (”I 

skal svømme, kravle, hoppe, flyve…”osv) Vi har også set, hvordan genkendeligheden giver en større læring hos det enkelte barn i at 

forstå de regler legen indeholder, samt følge disse.  

I skoven har vi samlet affald i vores egen skraldepose. Dog har det været svært at finde affald i vores skov, så det er jo et tegn på, at 

den bliver passet godt på og folk ikke smide affald. 

Vi har set, den sociale udvikling hos Svævefrøerne er blevet styrket gennem forløbet. De er blevet bedre til at gå med deres gåmakkere 

i hånden, når vi er på ture, og de er i det hele taget blevet mere opmærksomme på hinanden. De benævner de andre børn i gruppen, 

og vi mærker, hvordan deres følelse af et fællessk 

ab i Svævefrøgruppen er blevet styrket. De viser omsorg for hinanden og benævner andre børn (og voksne😊) som deres venner. 


