
Natur, Miljø & Affald 
 – en SMTTE-model over et temaforløb med Snabelfrøerne 

Sammenhæng  

Løvspring er en integreret natur- og idrætsinstitution, hvor gruppen Snabelfrøerne danner 

grundlaget for én af børnegrupperne i børnehaven. Snabelfrøerne er 26 børn i alderen omkring fire 

år og er den mellemste børnegruppe i Løvspring. Begrundelsen for at lave et struktureret forløb 

med Snabelfrøerne omkring temaet ’Natur, Miljø & Affald’ er at understøtte børnene i, at 

eksperimentere og gøre sig erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Desuden 

skal det understøtte, at børnene arbejder med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, 

samfund og naturi. Herunder med udgangspunkt i kapitel 2, § 7 'Formål for dagtilbud' og § 8 

'Pædagogisk læreplan' i Dagtilbudsloven med hovedvægt på 2) ’Social udvikling’ og 5) ’Natur, udeliv 

og science’, samt med tanke på, at Løvspring er en natur- og idrætsbørnehave. Forløbet vil vare fra 

1. september 2019 og afsluttes med fernisering fredag d. 22. november 2019.  

Dokumentation, billeder og skriftlig information fra forløbet vil være at finde i Mosen i Løvspring og 

her har forældrene mulighed for at få et indblik i de aktiviteter børnene har deltaget i. Det vil 

ligeledes være et godt udgangspunkt for dialog og samtaler børn og forældre imellem, når tankerne 

og minderne falder tilbage på børnenes oplevelser. 

 

Mål 

- At Snabelfrøerne gennem aktiviteter med temaet ’Natur, Miljø & Affald’ trives og indgår i 

sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationerii  

- At Snabelfrøerne stifter bekendtskab med naturvidenskabelige tematikker gennem vores 

daglige struktur 

 

Tanken er, at børnene med science-tilgangen gerne skal gå fra at få erfaringer med naturen til at 

få forståelse for fænomener i naturen til at kunne forholde sig til naturen og deres egen indvirkning 

på naturen. Hermed skabes den første "begyndende forståelse for en bæredygtig udvikling"1 

 

 

 
1 https://dafolo.dk/paedagogikbasen/natur-udeliv-og-science-i-boernehoejde-saadan-komm.aspx 

https://dafolo.dk/paedagogikbasen/natur-udeliv-og-science-i-boernehoejde-saadan-komm.aspx


Tiltag  

- Vi vil på hjemmedage i spisegrupperne i fællesskab lave figurer af skrald. Det skrald vi skal 

bruge, skal børnene samle sammen med deres forældre; til dels for at inddrage forældrene i 

temaet og for at gøre det så nært og meningsfuldt for børnene som muligt. Vi vil starte med at 

snakke om, hvor de har fundet skraldet og hvor det oprindeligt kommer fra. Derefter skal de 

hjælpe hinanden med at placere og sætte det fast på et præfabrikeret træskelet med lim skruer 

eller ståltråd. Figuren skal til sidst males og vi afslutter formiddagen med, at resten af 

Snabelfrøerne kommer ind, ser figuren og sætter ord på hvad de tror det er. Hovedtemaerne er 

genbrug, kunst og æstetiske læreprocesser og I aktiviteten er der fokus på dialog og 

samarbejdeiii  

- Vi vil på hjemmedage sortere skrald og derigennem støtte børnene i, at kategorisere og 

systematisere deres omverden ved hjælp af relationspar, som mange/få, stor/lille, tung/let, 

over/under, blød/hård osv. og desuden give børnene mulighed for at eksperimentere med 

antal, rum og formiv  

- Vi vil på hjemmedage til samling læse bogen ’Uhyret i søen’, som handler om en kat, der smider 

alt affald i en sø og katten finder ud af at tingene kan genbruges. Vi vil gennem dialogisk 

læsning snakke om bæredygtighed, venskaber og følelser og komme nærmere ind på hvad en 

god ven erv 

- Vi vil på skovdage til samling i Nordisk Park læse ’Max og Molly i blæsevejr’ og gennem dialogisk 

læsning snakke om naturen, årstider, efterår, venskaber og følelser; herunder hvad er en god 

ven. I bogen flyver Max og Molly med en drage og hvert barn skal lave en drage af gamle 

plastikposervi 

- Vi vil på skovdage være naturdetektiver i skoven, hvor vi vil finde ting i naturen og derigennem 

støtte børnene i, at kategorisere og systematisere deres omverden ved hjælp af relationspar, 

som mange/få, stor/lille, tung/let, over/under, blød/hård osv. og desuden give børnene 

mulighed for at eksperimentere med antal, rum og formvii  

- På hjemmedage laver vi et skraldebarometer, hvor vi kan se, hvor meget skrald vi har samlet. Vi 

vil lave en vægtskala, hvor vi vejer børnene og de kan se eller få en fornemmelse for, hvor 

meget de vejer i forhold til hinandenviii 

 

 

Matematisk opmærksomhed handler om at lokalisere, systematisere, kategorisere, klassificere og 

problemløse, det handler om at tælle, veje og måle, om former, figurer og mønstre, om tid, antal, 

størrelser og længder, om relationspar som mange/få, stor/lille, tung/let og over/under. Både 

relationspar og forholdsord som før, efter, bagved og foran er en del af matematikkens sprog2 

 

 

 
2 https://dafolo.dk/paedagogikbasen/natur-udeliv-og-science-i-boernehoejde-saadan-komm.aspx 

https://dafolo.dk/paedagogikbasen/natur-udeliv-og-science-i-boernehoejde-saadan-komm.aspx


Tegn  

- At Snabelfrøerne viser glæde og vitalitet i sociale sammenhænge ved lege og aktiviteter  

- At Snabelfrøerne viser omsorg og hjælper hinanden 

- At Snabelfrøerne opdager ting i naturen som ikke hører til 

- At Snabelfrøerne på eget initiativ er undersøgende på naturen 

Evaluering  

- Vi vil første gang evaluere forløbet på gruppemøde den 25. september 2019. Her vil vi se på om 

vi er godt på vej, rette og tilføje nyt til det videre forløb 

- Vi vil lave børneinterview i små grupper, hvor børnene skal svare på spørgsmål og prøve at 

sætte ord på deres følelser og oplevelser omkring de ting vi har lavet i vores tema 

- Vi vil afslutte Natur, Miljø og Affald temaet ved at slutevaluere på gruppemødet mandag den 

25. november 2019  

Positiv feedback fra børn og forældre. Vi har oplevet glæde og begejstring i hverdagen og ved 

aktiviteter. Børnene har taget temaet til sig og har ejerfornemmelser, når de har lavet kunst, drager 

og samlet skrald. Det har været et forløb i børnehøjde. 

Forældrene giver udtryk for, at børnene har været meget interesseret og optaget af forløbet.  

Den naturvidenskabelige tilgang har været en naturlig positiv del af Snabelfrøernes hverdag. 

Vi skulle have været bedre til at forberede til affaldssortering evt. med fire store skraldespande 

udenfor.  

Den styrkede pædagogiske læreplan: https://emu.dk/sites/default/files/2019-
03/7044%20EVA%20SPL%20Publikation_web_1.pdf 
i Beskrivelse af læreplanstema nr. 5: Natur, udeliv og science 
ii Beskrivelse af læreplanstema nr. 2: Social udvikling 
iii Beskrivelse af læreplanstema nr. 6: Kultur, æstetik og fællesskab 
iv Beskrivelse af læreplanstema nr. 5: Natur, udeliv og science 
v https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/dialogisk-laesning 
vi https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/dialogisk-laesning 
vii Beskrivelse af læreplanstema nr. 5: Natur, udeliv og science 
viii Beskrivelse af læreplanstema nr. 5: Natur, udeliv og science 
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