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Sammenhæng 

I Løvspring har vi, i foråret, valgt at arbejde med temaet Friluftsliv. 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.  

Hornfrø og Løgfrø gruppen er to grupper med de yngste børn i børnehaven. Løgfrøerne, som er de yngste 

børnehavebørn, vil i løbet af foråret fungere mere og mere som en selvstændig gruppe. Hornfrø og Løgfrø 

grupperne vil tage afsæt i samme SMTTE-model, dog med enkelte variationer for netop at tage 

udgangspunkt i deres udvikling og tryghed i børnehaven. Her kan det eksempelvis omhandle, hvor langt væk 

fra Løvspring der bliver gået.  

Børnene i både Hornfrø og Løgfrø gruppen er forskellige steder i deres udvikling, men ens for dem er, at 

børnene er ved 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 ikke om læreplanstemaet Social udvikling, men dette er mere et sekundært fokus. 

Derimod er vores fokus under temaet at skabe udvikling og læring orienteret mod læreplanstemaet Natur, 

udeliv og science. Valget af dette læreplanstema har grundlag i, at vi oplever at børnene er trygge ved at 

være ude, hvilket omhandler at de er trygge i og har erfaring med at være på legepladsen, i skoven, i park og 

lignende grundet den ugestruktur hverdagslivet i Løvspring byder, men de har i mindre grad en bred erfaring 

med, hvilke forskellige muligheder udelivet repræsenterer, og derved i mindre grad opnået læring rettet 

mod et aktivt friluftsliv.  

Mål 

Med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone, vil vi arbejde målrettet ud fra det pædagogiske 

læreplanstema, Natur, udeliv og science for, herved at styrke børnenes nysgerrighed for, erfaring med og 

læring orienteret mod friluftsliv. Målsætningen er på baggrund af dette, at børnene 

• På eget initiativ igangsætter leg og aktivitet når vi er i skoven, i parken, ved sø og på legepladsen.  

• At børnene tilegner sig erfaring med og læring indenfor fem valgte emner. 

Tiltag 

Med afsæt i børnenes nærmeste udviklingszone finder vi fem emner aktuelle at tage afsæt i. Emnerne vil 

være repræsenteret i aktiviteterne og læringsmiljøet om formiddagen, men også som læringsmiljø om 

eftermiddagen. Eftermiddagens læringsmiljø tager afsæt i at aktiviteter, elementer, bøger, ordkort med 

mere er tilgængelige for børnene. Herved skaber vi rum for, at børnene kan eksperimenterer og være 

nysgerrige på friluftslivet i et børneinitieret perspektiv og derved det uformelle læringsmiljø. 

 Emnerne vi har valgt at fordybe os i er følgende: 

• Spring ud i naturen (uge 5 & 6) 

o Hjemmedag 

▪  I Hulen vil klatre ruter og klatre efter vendespil som man kan finde rundt om på 

vægen. Vi vil fokusere på at være tryk på vægen og flytte sin egen grænse, samt 

have fokus på at vi er forskellig og kan og tør forskellige ting. 
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▪ I Engen – vil vi springe ud med bare tær i vand mudder og sne og mærke hvordan 

det føles. Vi slutter, de forholdsvise korte turer, af med et fodbad.  

▪ I Mosen får alle et billede af et dyr når de er der og skal bevæge sig som det dyr, 5-

10 min så stopper det og man får et nyt kort.  

▪ I Krattet er vi kunstneriske med kroppen. Vi maler vi med hænder, fødder og hvad 

børnene ellers er optagede af at afprøve. 

o Haldag/Atletikbanen 

▪ På vores haldag, som forgår på atletikbanen, laver vi en Løbecykeldag - den ene 

halvdel i uge 5 og den anden halvdel i uge 6. Her skal vi ned og kører på teknikbanen 

ved højskolen.  

▪ Den uge hvor man ikke cykler laver den anden gruppe olympiske skovlege - Hvad 

kan jeg? Vi skal løbe, løfte, hoppe og kaste. 

o Skovdag 

På vores to skovdage går vi i de små spisegrupper, vi voksne laver som udgangspunkt det samme 

torsdag og fredag i de to uger hvor spisegrupperne roterer mellem de 4 aktiviteter herunder. 

▪ 1 gruppe springer ud og samler skrald, snakker om skrald og affald. 

▪ 1 gruppe laver abebane ude i træerne 

▪ 1 gruppe går på skråninger i tæt krat, stien er giftig samt en spring ud i naturen-

regelleg  

▪ 1 gruppe skal op gå højt oppe i trækronerne på en bane. 

▪ 3 spisegrupper laver bålmad om torsdagen hvor de øvrige 4 grupper tager afsted, 

om fredagen vil der være flere grupper som laver de samme aktiviteter, men går 

afsted i små grupper. 

 

• Elementer (uge 8 & 9) 

Vi holder hver dag samlinger opdelt i 3 grupper, om fredagen vil vi holde en stor fællesamling. Til samling 

anvendes billeder samt tilhørende ordkort af vand i forskellige former, blandt andet regnvejr, af en vandpyt, 

en sø, et vandfald, isbjerge, samt billeder og tilhørende ordkort af hvad der kan leve i vand, fisk, krabber, 

tang mm, der skrives ord kort til. Der synges Vand sangen med Poul køller, hvor vi vil bruge fagter til. 

o Hjemmedage: 

▪ I Krattet vil vi lave et scienceforsøg med æg, hvordan opfører et æg sig i ferskvand kontra 

saltvand og hvad sker der hvis der er salt og ferskvand i samme glas. Der tales om dyr der 

lever i henholdsvis salt/ferskvand. Børnene får mulighed for at smage forskellen på salt og 

ferskvand. 

▪ I Mosen stimuleres sanserne ved at børnene kan prøve at få fødderne i isvand, koldt-, 

varmt vand og fodbad med bobler. 

▪ I Engen bygges både, som skal anvendes på skovdage ved Søndermølle. Vi snakker om for 

▪ I hulen er der afslapning med lyden af vand der risler, hvor børnene på skift massager 

hinanden 

  

o Haldage: 

▪ Vi vil lege havet er giftig, hvor der bliver lavet et område med udfordringer, som børnene 

skal prøve at blive på, uden at falde i ”vandet” 
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▪ Vi vil lave et fiskebassin, hvor børnene med fiskestænger skal prøve at fange fiskene 

▪ Vi vil lave en kasteleg, hvor børnene skal forsøge at ramme nogle spande med ærteposer. 

Aktiviteterne vil foregå 3 forskellige steder på atletikbanen, hvor børnene i grupperne på skift kommer 

rundt til de forskellige tiltag. 

o Skovdage: 

▪ Hver torsdag laver 2-3 spisegrupper bål mad. 

▪ Vi går til Søndermølle, hvor vi sætter børnenes skibe i, og følger dem når de sejler med 

strømmen. 

▪ Vi går ned til badebroen ved Søndersø, hvor børnene kan prøve at fiske med fiskenet, vi 

medbringer spande og lup, så vi kan studere og snakke om hvad vi har fanget.  

▪ Vi går i Storf sø, hvor vi på vejen samler forskellige natur materialer f.eks. sten, blade, 

pinde mm. Ved Storf sø vil vi undersøge om tingene flyder eller synker når de kastes i 

vandet.  

▪ Ved A-huset vil der laves aktiv fortælling om fisken Boble, der ikke kan finde tilbage til sin 

sø. Vi vil inddrage børnene aktiv, ved at de imiterer de dyr Boble møder på sin vej. 

   

• Håndværk (uge 10 & 11) 

o Med håndværksugerne vil vi vise børnene en anden måde at bruge naturen på. Vi vil tilpasse 

indholdet i forhold til den type dag vi har også i forhold til vejret. Følgende aktiviteter vil 

præsentere børnene for: 

• Vi vil lave bål, optændingspinde og se hvordan forskellige ting brænder, vi vil i den 

ombæring lege med glødepinde og bålregler.  

• Vi vil lave træknager som børnene selv har fundet, savet og kløvet. De skal hænge på 

ydersiden af A-huset i Forstbotanisk have til børnenes egen turtaske.  

• Vi vil lave snoninger og bruge på børnenes turtasker.  

• Vi vil lave små save af hasseltræ og stiksavsklinger samme med børnene for derefter 

at bruge dem. 

• Vi vil lave nogle vindspil som får plads på legepladsen 

• Vi vil lave Balanceklodser, både til indendørs som udendørs lege. Dem vil vi lave af 

birketræ som børnene har kløvet og slebet med sandpapir. 

• Vi vil snitte på tur og på hjemmedage og opøve færdigheder til at styrer en skarp 

kniv. 

• Vi vil undersøge hvilke træer som har marv i sig, så vil vi udhule grenstumperne for 

marv og lave perler af dem. Perlerne vil vi bruge på børnenes turtasker eller hvad de 

får af ideer.  

 

 

Dyreliv (uge 12, 13 & 14) 

Der laves en faktabog omhandlende de valgte dyr og insekter. Faktabogen indeholder fakta om det 

enkelte dyr eller insekt, billeder samt tilhørende leg. Dyrene der tages afsæt i, er dyr vi har mulighed for 

at se og/eller finde spor af i vores nærmiljø. Derfor er følgende dyr og insekter som følgende valgt: 

Edderkop, pindsvin, tangloppe, fugle (solsort, gråspurv, krage og spætte), ræv, skovmus, bænkebider, 

løbebille, skarnbasse og muldvarp.  

 

o Hjemmedage: 



  Forårstema 2021, Friluftsliv 
  Hornfrø & Løgfrø gruppen 

   
 

4 
 

▪ Til samling anvendes billeder af de valgte dyr og insekter. Hertil skrives der ordkort. Der 

inddrages sange omhandlende insekter og dyr.  

▪ I Hulen leges dyr som tager udgangspunkt i de dyr og insekter vi fordyber os i. 

Eksempelvis leges der edderkopper, idet der hænges net op som børnene kan kravle i og 

gennem legen får børnene læring om, at edderkoppen fanger sit bytte i nettet.    

▪ I Engen skrives ordkort om dyrene. Dette er på baggrund af dialog om dyr/insekter der er 

billeder af.   

▪ I Mosen spilles vendespil, hvor billederne er lavet på baggrund af de valgte dyr/insekter. 

Der skabes dialog omkring dyr/insekter gennem fortællekuffert.  

▪ I Krattet skabes legende læring om dyrene gennem formning af dyr og insekter af saltdej. 

  

o Haldage: 

▪ På atletikbanen deles børnene op i spisegrupper.  

▪ Til samling synges sangen ”Swup Karoline”, hvor der på et tæppe eller presenning ligger 

kogler, fjer og lig. som er fundet i skoven.  

▪ Grupperne er på skift på dyreløb rundt på Højskolen matrikel, hvor de gennem ”poster” 

har dialog omkring forskellige dyr og insekter. 

▪ Der løbes stafet, hvor billeder af forskellige dyr og insekter skal fordeles i kategorier. 

Eksempelvis deles dyrene op i kategorier omhandlende hvor mange ben de har.  

 

o Skovdage: 

▪ Spisegrupperne går på opdagelse efter spor af dyr og insekter i nærmiljøet. Her er der 

særligt fokus på, at børnene oplever hvilke forskellige miljøer der findes i Løvsprings 

nærmiljø. Eksempelvis går en spisegruppe til søen for at fange tanglopper og en anden 

spisegruppe går i Ø-dalen for at finde musehuller og rævehuler.   

▪ Der holdes samling i spisegrupper af 2, hvor faktabogen anvendes alt efter hvilken 

aktivitet den enkelte gruppe skal efterfølgende. Hermed ønsker vi at skabe sammenhæng 

mellem samling og aktivitet.  

▪ Vi samler småpinde, kogler med mere sammen for at anvende dette til insekt bo. 

▪ Der laves små insektfælder af dåser og syltetøjsglas..  

 

• Naturens spisekammer (uge 15 & 16) 

o Hjemmedage:  

▪ Til samling anvendes billeder af forskellige bær, frugter og planter hvortil der skrives 

ordkort. Der tages afsæt i dialog omhandlende spiselige bær, frugter og planter.  

▪ I Hulen leges jorden er giftig og stop dans, hvor billeder af bær, frugter og planer 

anvendes.  

▪ I Engen skriver børnene ordkort til billeder af bær, frugter og planter.  

▪ I Mosen tilbydes børnene deltagelse i dialogisk læsning, hvor bogen om Pedersen og 

Findus i naturen anvendes.  

▪ I Krattet tilbydes børnene at male bær, frugter og planter med akvarel maling.  

 

o Haldag: 

▪ På altetikbanen deles børnene op i spisegrupper, hvor der løbes stafet i form af bankospil 

der har billeder af bær, frugt og planter.  
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▪ Vi løber stafet, hvor børnene skal løbe med et billede af bær, frugt eller plante til næste 

barn.  

 

o Skovdage: 

▪ Hver torsdag vil et hold bestående af to spiserupper lave bål, hvor der over bålet bliver 

lavet noget at drikke eller spise. Aktiviteten har til formål at styrke følelsen af fællesskab 

både ved at vi i fællesskab laver bålet og maden, men også ved at vi inviterer en 

spisegruppe til at komme og spise den tilberedte mad. Gruppen der har lavet maden vil 

præsentere retten for ”gæsterne”.  

▪ Spisegrupperne går i skoven, Nordisk park, Ø-dalen, Klostermarken for at finde forskellige 

planter. Her skabes dialog om spiselige og giftige planter. Der kan ved tur til søen 

anvendes fiskenet for at fange rejer og lignende.  

 

• Bålmad 

▪ Gennem hele temaet vil vi lave bålmad fra uge 5 og afsluttes med fælles bålmad i uge 16 

til fernisering.  

▪ Vi vil lave det i vores samlingsgrupper bestående af 2-3 spisegrupper.  

▪ Gruppen vil lave bålmad 1 gang om ugen i 3 uger i træk. 

▪ Første uge hvor der laves bålmad er det kun til gruppen selv hvorefter de i de følgende 

uger vil få besøger af den anden og tredje gruppe på skift. Dermed får de lov til at 

producere frokost til andre og må præsentere maden for dem.  

Tegn 

Spring ud i naturen 

• Børnene bliver nysgerrige på hvordan de kan bruge deres krop i naturen. 

• Børnene får erfaringer med hvad de kan og hvad de ikke kan i endnu, rent kropsligt. I forlængelse 

heraf, at de får fornemmelsen af hvad deres venner kan og ikke kan endnu. 

• Børnene leger videre på de aktiviteter og lege vi har præsenteret dem for. 

• Børnene efterspørg aktiviteter og bevægelses lege når vi er på tværs i børnehaven. 

Elementer 

▪ Børnene udviser nysgerrighed på hvorfor æggene opfører sig forskelligt. 

▪ Børnene bliver mere og mere aktiv deltagende med fagter, når vi synger” Vandsangen”. 

▪ Børnene er aktive deltagende i dialogen om salt og ferskvands dyr. 

▪ Børnene viser ejerskab, i skabelsen af deres skibe. 

▪ Børnene udtrykker lyst til at lege med vand, på forskellige måder. 

▪ Børnene viser nysgerrighed på dyrelivet i vandet, omkring Løvspring. 

▪ Børnene bliver optaget af hvilke ting der kan flyde og hvad der synker. 

▪ Børnene impulsiv finder på lege, når de har adgang til vand. 

 

Håndværk 
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• Børnene bliver nysgerrige på hvordan de kan bruge naturens materialer til. Hermed også en respekt 

for den natur som omslutter vores børnehave. 

• Børnene får erfaringer med at snitte og finmotoriske kompetencer og som evt. Også afspejler sig i 

andre aktiviteter.  

• Børnene efterspørg de aktiviteter de bliver præsenteret for.  

• Børnene kreativitet bliver stimuleret og der kan komme andre processer i spil, end dem vi havde 

tænkt. 

• Børnene er nysgerrige på mere viden om hvad vi kan bruge til hvad og kan være i dialog herom.  

 

Dyreliv 

▪ Børnene er aktiv deltagende i dialogen om dyr og insekter. De stiller spørgsmål til dyr og insekter, de 

kommer med bud på, hvordan de bor, hvad de lever af med mere.  

▪ Børnene inddrager forestilling om at være et af de valgte dyr eller insekt når de leger i hulen. De er 

aktivt deltagende i forhold til at lege, lege omhandlende dyr og insekter.  

▪ Børnene tager selv initiativ til hvilke dyr og insekter de vil skrive på ordkort. 

▪ Børnene tager aktiv del i fortællinger om dyr og insekter.  

▪ Børnene tager selvstændigt initiativ til at lede efter dyr og insekter når de er i skoven, Nordisk park, 

Klostermarken med videre.  

▪ Børnene fortæller eksempelvis hvilken fugl de ser på legepladsen, på terrassen under måltiden og 

lignende.  

 

Naturens spisekammer 

▪ Børnene byder ind til samling gennem italesættelse og genkendelse af billeder af bær, frugt og 

planter. 

▪ Børnene er aktiv deltagende i legene i hulen og hallen, hvor billederne af bær, frugter og planter 

inddrages. 

▪ Børnene skriver ordkort, hvor bær, frugter og planter indgår som ord.  

▪ Børnene er aktiv deltagende i dialogisk læsning om naturen. 

▪ Børnene er aktiv deltagende i at lave bål. De viser viden om, hvordan et bål bygges op hvilket 

opleves på den måde de italesætter om pinde og træ er tørt.  

▪ Børnene er aktiv deltagende i processen i at lave drikke og mad over bål, hvilket opleve på den måde 

at de med støtte fra voksne hælder ingredienser i gryden.  

▪ Børnene viser nysgerrighed for planter og bær der spirer i skoven, i Nordisk park, i Ø-dalen, på 

Klostermarken og ved søen, hvilket opleves ved at børnene søger efter planter med mere, samt det 

at de italesætter hvad eksempelvis planterne hedder eller stiller spørgsmål i forhold til eksempelvis 

hvilken plante de har fundet.  

 

Forældreinddragelse 

I forhold til den styrkede pædagogiske læreplan ønsker vi, at forældrene i høj grad oplever sig informeret om 

og derved have indsigt i vores pædagogiske fokusering og målsætning. Vi vil gennem anvendelse af FAMLY 

introducere forældrene for temaet og præsentere de fem emner, for at de på den måde har indsigt i deres 

barns hverdagsliv. Endvidere vil vi i forhold til forældreinddragelse involvere dem ved at vi sender nogle 



  Forårstema 2021, Friluftsliv 
  Hornfrø & Løgfrø gruppen 

   
 

7 
 

materialer og ideer med barnet hjem. På den måde ønsker vi at forældrene får indsigt i og kan støtte op om, 

deres barns udvikling og læringen indenfor temaet friluftsliv. Eksempelvis vil vi sende et ark med billeder af 

planter med barnet hjem, for at barnet sammen med sine forældre har mulighed for at skabe en dialog 

omkring eksempelvis spiselige planer og bær.   

Fernisering 

Som afslutning for temaet afholder vi fernisering, som et heldagsprojekt, hvor Løgfrøgruppen og 

Hornfrøgrupppen vil være ved Nordisk pars A-hus. Her får børnene mulighed for at opleve en hel dag som 

friluftsbørn, hvor de tilbydes aktiviteter de har gjort sig erfaringer med under hele temaet. Forældrene 

indbydes til at deltage om eftermiddagen for på den måde, at få indblik i hvordan det opleves at være 

friluftsbarn.  

Afslutningsvis får børnene et friluftsdiplom for derved at synliggøre og opsamle de fem emner, børnene har 

gjort sig erfaring med og fået viden om. Diplomet betragtes som led i at fortsætte et aktivt friluftsliv, hvor et 

godt grundlag er etableret.  

Evaluering 

Vi anvender børneinterview som en del af opstarten, processen og afslutningen. Interviewet har til formål at 

registrere, hvilket omfang vi gennem processen, har formået at skabe læringsprocesser for børnene. Vi 

finder interviewet afgørende for, at kunne evaluere på målet om, at børnene tilegner sig erfaring med og 

læring indenfor de fem emner. Gennem interviewene får vi indsigt i børnenes viden om friluftsliv, og denne 

indsigt er afgørende for, at vi kan arbejde ud fra børnenes nærmeste udviklingszone, idet vi gennem 

interviewet fra start får indtryk af, hvilken læring og erfaring børnene har forinden processen. Desuden vil vi 

anvende deltagerobservation, for på den måde at evaluerer på tegn i forhold til, om børnene på egne 

initiativer igangsætter leg og aktivitet når vi er i de forskellige miljøer, som i skoven, ved søen, på marken 

med flere.    

Gruppemøde den 25.febuar 2021 

Vi er kommet godt i gang med temaet, vi oplever nogle engagerede børn der gerne vil deltage i de aktiviteter 

vi præsenterer for dem.  

Vi har i den forgangne periode arbejdet med emnerne spring ud i naturen og elementer(vand) hvor vi ser 

tegn ved flere af børnene der efterspørger de aktiviteter vi har haft gang i, blandt andet oplever vi at de 

spontant igangsætter regellegen fisker fisker. De har tillært sig Vandsangen og er meget deltagende når den 

synges. Børnene er blevet meget beviste om affald i naturen og italesætter at det skal samles op når vi 

støder på noget. Desuden efterspørger de ofte turer ned til vandet. 

Vi ser en gruppe der er nysgerrige på og spørger ind til de ting vi præsenterer til samlinger.  

Gruppemøde den 24.marts 2021 

Løgfrøerne er i den forgangne periode blevet en selvstændig gruppe i børnehaven, vi har siden sidste 

gruppemøde arbejdet med emnerne Håndværk og Dyreliv. 

Vi har tilpasse SMTTE-modellen med lidt færre tiltag i de enkelte emner, idet vi vurderede at der var behov 

for mulighed for at fordybe sig yderligere i de enkelte tiltag, samt skabe større genkendelighed og en følelse 

af ejerskab for børnene i de enkelte aktiviteter. 
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 Vi har været lidt udfordret på samlingerne, hvor nogle af børnene har haft svært ved at fastholde fokus og 

vente på tur. For at imødekomme det, og ramme det enkelte bars udviklingszone bedre, vil vi fremad afholde 

samlingerne i mindre grupper (spisegrupperne) 

Gruppemøde den 28. april 2021 

Vi har oplevet en glæde og engagement til samlinger og aktiviteter. Børnene har været undersøgende og 

nysgerrige i og på naturen. Børnene har vist interesse og har deltaget aktivt i temaet. Vi har med lidt 

justeringer ramt børnenes zone for nærmeste udvikling tilfredsstillende. Igennem observationer og børne 

interview har vi set en læring og erfaring hos børnene om friluftliv.   

 

 


