
Smtte model for temaet 
”Krop og sjæl” efteråret 2017 

Sammenhæng:  
Løvspring er en integreret natur- og idrætsinstitution, hvor børnene er mellem 0-6 år og fordelt i 

aldersopdelte grupper i børnehaven. Pilefrøerne danner grundlag for de yngste børn i 

børnehaven. Pilefrøerne årgang 2014, 22 børn 1 medhjælper, 1 pædagogisk assistenter og 2 

pædagoger.  

I Løvspring har vi et fælles overordnet tema ”krop og sjæl”. Ved Pilefrøerne vil vi have fokus på 

følelser, sanserne og kropsbevidsthed (selvhjulpenhed, hvad kan jeg). Forløbet vil vare fra 

september 2017 og afsluttes med fernisering 24. november.  

Dette tema skal implementeres i alle børnegrupper i Løvspring. Dog har den enkelte gruppe, 

frihed til at arbejde med dette tema, således at det passer til den enkelte børnegruppe, 

aldersgruppe og børnenes personlige udviklingstrin. Vi tager udgangspunkt i kapitel 2, § 7 

'Formål for dagtilbud' og §8 'Pædagogisk læreplan' i Dagtilbudsloven med hovedvægt ”Krop og 

bevægelse”, ”Barnets alsidige personlige udvikling” og ”social kompetence”.  

Mål:  
• At børnene bliver opmærksomme på hinanden, kropssprog/signaler (registrering af sig 

selv). 

• At børnene lærer egne følelser at kende. 

• At børnene bliver kropsbevidste omkring både grov- og finmotorik. 

• At barnet tager initiativ til selv at konfliktløse/komme med løsningsforslag, når de oplever 

et behov for det. 

• At barnet udviser empati og hjælper så godt som det kan når man er 3-4 år 

• At børnegruppe igennem slåskultur lære at respektere hinanden, overholde regler, men 

også om at drage omsorg for hinanden. Ligeledes udvikler børnene tillid og empati under 

kampene. 

• Feedback fra forældre om tegn, der opleves i hjemmet. 

• At børnene får læring omkring de 5 sanser igennem sange, kimsleg og andre sanse lege 

eks bålforløb. 
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Tegn:  
• At børnene udviser en glæde ved at bruge kroppen på forskellige måder eks udfordre sig 

i skoven på bakker og skrænter. Være aktive i hallen på motorikbaner.  

• At børnene lærer at aflæse hinanden og bruge ordret ”STOP” og herigennem respekter 

at det er okay at sige til og fra over for hinanden.  

• Se børn, som øver sig i at vise/fortælle om følelser med ord og billeder.  

• At barnet tager initiativ til selv at konfliktløse/komme med løsningsforslag, når de oplever 

et behov for det. 

• At barnet udviser empati og hjælper hinanden og er gode venner. 

Tiltag:  
• Vi laver et slåskultur-forløb på hjemmedagene hvor vi vil arbejde ud fra trin for trin. 

• Vi vil arbejde med børnenes følelser, sætte ord og farve på egen og andres følelser. 

• Vi vil have fokus på lege i hallen som udfordre kroppen, sætter fokus på samarbejde, 

massage, børneyoga samt mindfulness (opvarmning og nedvarmning).  

• I skoven vil vi stadig holde samling, men også fokusere på læring om naturen, for hvad 

det er, samt fokus på at bruge kroppen. 

• Vi vil synge sange om kroppen. Sange: Bom-tikke-bom, hoved-skulder-knæ-og-tå, er du 

sur og trist, højre-venstre, sansesangen. 

• Vi vil lave ansigter på hjemmedage hvor børnene kan udtrykke følelser, på kreativ vis, og 

blive udfordret finmotoriks, klippe, lime, tegne/male.  

• Vi vil bruge 2-3 bøger gennemgående til dialogisk læsning på alle dage omkring, følelser, 

venskaber, og kroppen.  

• Vi vil lave bålforløb i små grupper, hvor der skal lugtes, smager og føles på forskellige 

madvare.  

• Vi vil på alle dage afslutte formiddagen med afslapning/mindfulness.   

Evaluering:  
Vi vil evaluere temaet og SMTTE-modellen løbende både i hverdagen og på gruppemøderne. 

Billeddokumentation og SMTTE-model fra forløbet vil ligeså være at finde på hjemmesiden, 

Famly og senere i Engen, hvor Pilefrøerne vil fremvise nogle af deres oplevelser fra temaet til 

ferniseringen. 


