
 
Hornfrøernes smttemodel for temaet “Vi slipper hornfrøernes leg fri”  
 
Sammenhæng 
I Løvspring har vi, i efteråret temaet “kommunikation og sprog” elementet “leg” og emnet 

“ordkort”. Hver enkelt gruppe inddrager temaet som en del af den pædagogiske ugestruktur. 

Formålet er, at de voksen initierede aktiviteter og det uformelle læringsmiljø tager afsæt i 

børnenes nærmeste udviklingszone. Den røde tråd gennem temaet, for hornfrøerne samt de 

øvrige børnegrupper i Løvspring er “ordkort”.  

Hornfrøgruppen er de mellemste børn i børnehaven. Børnene i hornfrøgruppen er forskellige 

steder i deres udvikling, men ens for dem er, at børnene er godt i gang med at danne sociale 

relationer til jævnaldrende. Børnene er optaget af hinanden og de deltager på forskellige måder i 

det sociale fællesskab. Af den årsag finder vi det afgørende, at der under temaet er et fokus på, at 

børnene i aktiviteter får understøttet den sociale udvikling. Måden hvorpå vi understøtter 

børnenes sociale interaktion og fællesskab er eksempelvis, at vi i en forandring på hjemmedage 

inddeler børnene i deres spisegrupper, så de derved oplever at være sammen mere end ved 

måltidet.  Vores målsætning orienterer sig om læreplanstemaet “kommunikation og sprog”. 

Sproget, både skriftsproget, kropssproget og vores verbale sprog vil danne rammen for når 

hornfrøerne slipper legen fri.  

 
Mål 
Vi vil styrke hornfrøernes sproglige færdigheder, samt nysgerrighed for bogstaver og tal i 
skriftsproget.  
 
Vi vil inddrage børnenes beslutninger/ideer/input i vores pædagogiske dagligdag, i de 
pædagogiske aktiviteter som vi vil gennemføre. 
 
Vi vil styrke hornfrøernes finmotoriske færdigheder gennem leg og børnenes initiativ.  
 
Vi vil inddrage forældrene i forbindelse med hornfrøernes sangbog, hvor hornfrøerne må tage 

deres sang med hjemmefra. 
 
 
Tiltag 

- Vi vil gennemsyre vores dagligdage, i skoven, hallen eller på hjemmedage med ordkort. 
- Vi vil anvende dem i de aktiviteter som vi sætter i gang. 
- Vi vil gøre hornfrøerne opmærksomme på deres individuelle ordkortkasser, ved at 

anvende dem i vores lege og aktiviteter  
 
Skovdag – mandag 
Om mandagen går vi i de små grupper, vi har fælles base i A-huset i forstbotanisk have. 

- Vi vil følge børnene initiativ, til både, hvilke lege vi leger samt hvor vi tager på 
opdagelse, i de små grupper.  



 
- Efter frokost hvor vi er tilbage fra de små grupper vil vi præsentere dem for nye 

regellege som kan være med til at styrke fællesskabsfølelsen i gruppen, samt udvide 
deres lege repertoire.  

 
 
Hjemmedag – tirsdag 

- Vi vil holde samling i to grupper for at give mere plads til det enkelte barn kan 
udtrykke sig til samling 

- Til samlingen vil vi have dagens barn som kommer i midten og hvor de andre 
hornfrøer kan fortælle noget de godt kan li ved det pågældende barn. 

- Vi holder en legetøjsdag hvor børnene selv bestemmer et stykke legetøj som må tages 
med i børnehave. 

- Vi kan se at børnene er optaget af udklædning og at udtrykke sig, ved eksempelvis 
theater-rolleleg. På hjemmedag vil vi anvende udklædning og ansigtsmaling til at 
udtrykke sig og øve et stykke for de andre børn til, overgangen inden frokost.  

 
På hjemmedage i Engen – Vi leger med sproget og øger nysgerrigheder på skiftsprogmed 
ordkort. Udgangspunkt i “hit med lyden” aktiviteter. 
På hjemmedage i Mosen – Vi udtrykker os gennem udklædning og dramatik. 
På hjemmedage i Krattet – Vi øver os i at klippe og leger med småt legetøj, perle-bogstaver, 
lille lego eller andet de er optagede af. 
Vi deler op i faste spisegrupper hvor den gruppe som er ekstra selv vælger hvilket 
rum/aktivitet de gerne vil ind i.  
 
 
Skovdag – onsdag  
Om onsdagen går vi afsted i den store gruppe 

- Vi vil om onsdagen følge børnenes initiativ mht. de aktiviteter eller turer vi skal på. 
- Vi slipper legen fri og følger og benævner børnenes handlinger og initiativ i leg.  

- Vi vil om onsdagen præsentere hornfrøerne for forskellige steder at komme på tur 

omkring børnehaven 
 
Haldag – torsdag 

- I hallen vil vi introducere nye regellege samt gentage dem hornfrøerne allerede 

kender. Vi vil her være opmærksomme på at justere og kvalificere legen så den fortsat 
udfordrer børnene. Efter den voksenbestemte regelleg er der fri leg med mulighed for 

at være med i regelleg som hornfrøerne bestemmer. 

- Vi vil, under den voksenvalgte regelleg, anvende ærteposer for at styrke deres fin og 

grovmotoriske færdigheder, samt øjehåndkoordination - og arbejde i par. 
 
Forældresamarbejde 
 
Skriv i forbindelse med nyhedsbrev  

“I forbindelse med det nye tema, kommunikation og sprog, vil vi gerne bruge jer 
forældres hjælp til følgende. Alle hornfrøerne må gerne medbringe en sang hjemmefra, gerne 
inden for de næste 2 uger. Det er her vigtigt at det er en sang som barnet selv har valgt, så er det 



 
”der bor en bager”, eller en Rasmus Seebach sang, er egentlig underordnet, det vigtige er at det 
er barnets selvvalgte sang. Det skal gerne være en vi kan synge med på eller lærer, så gerne på 
dansk.” 
 
Vores tanke er at børnene selv medbringer en sang de godt kan li at synge hjemme. Den skal 
de præsentere for deres samlingsgrupper i vores ugestruktur. Vi vil i forlængelse heraf lave en 
sangbog med de sange de efterspørg. Vi ønsker at forældrene går i dialog med deres børn om 
hvilke sange de godt kan li, og efterfølgende hvordan det var at synge deres sang med deres 
venner. 
 
Tegn  

- Vi vil se at hornfrøerne bliver mere deltagende til samling 
- Vi vil opleve at de i højere grad søger finmotoriske aktiviteter 
- Vi vil opleve at hornfrøerne udvider deres legerelationer.  
- At børnene får større kendskab til bogstaver og tal igennem ordkort. 
- Vi vil opleve at børne bruger sproget i højere grad og på en mere hensigtsmæssig 

måde.   
- Vi vil opleve at hornfrøernes legebank bliver udvidet.  

 
Evaluering 

- Vi vil evaluere på vores 3 gruppemøder som ligger under temaets forløb.  
- Vi vil løbende evaluere vores smtte-model når vi oplever at vi rammer under eller over 

mål i forhold til hornfrøernes nærmeste udviklingszone.  
- Vi vil anvende film til at evaluere forløbet, for at se det de er optaget af. 

 
Gennem observationer ser vi følgende og justere vores aktiviteter på følgende måde: 
Vi ser at børnene leger/interessere sig for planeter og derfor bygger vi planeter af papmache 
fra uge 45 i krattet på hjemmedage. 
Vi har set på børnegruppen og vurderet at vi skal arbejde mere med følelser. Det vil vi gøre 
ved at anvende “hit med lyden dyrene” til at snakke om følelser. Vi vil skrive ordkort til 
følelserne og præsentere begge dele i Mosen. 
Vi har faglig sparring omkring de udfordringer “temaet” har givet os. Vi oplever at vi ved kun 
at følge hvad børnene er optagede af, ikke kan præsentere dem for så meget nyt og måske 
ikke flytte dem. Vi vil derfor veksle mere mellem den børneinitierede leg og den 
voksenstyrede leg.  
 
Vi skal blive bedre til løbende at dokumentere vores forløb så det bliver synligt i vores 
dokumentationsrum.  
Vi ser børnene lege de lege som vi præsentere dem for.  
 
 
 
 
 


