
Smtte for Løvsprings tema februar-april 2017 "fra jord til bord" 

Pilefrøerne og Løvfrøerne 

 

Sammenhæng 
Løvspring er en integreret natur- og idrætsinstitution, hvor børnene er mellem 0-6 år og fordelt i 
aldersopdelte grupper i børnehaven. Pilefrøerne og Løvfrøerne danner grundlag for de yngste børn i 
børnehaven. Pilefrøerne årgang 2014, 10 børn 1 medhjælper og 1 pædagog. Løvfrøerne årgang 2013, 
22 børn 1 pædagoger, 1 pædagogisk assistent og 1 pædagogmedhjælper.  
 
I Løvspring har vi et fælles overordnet tema ”fra jord til bord”. Ved Pilefrøerne og Løvfrøerne vil vi 
have fokus på ”hvor kommer vores mad fra”. Forløbet vil vare fra februar 2017 og afsluttes med 
ferniseringen fredag d. 28. april.  
 
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 
personlig udviklingstrin.  
Vi tager udgangspunkt i kapitel 2, § 7 'Formål for dagtilbud' og §8 'Pædagogisk læreplan' i 
Dagtilbudsloven med hovedvægt ”Kulturelle udtryksformer”, og ”Naturen og naturfænomener”. 

Mål: 
 At børnene oplever, at vi kan så og plante noget, som vi senere kan spise, forskellige grøntsager, 

kartofler osv.  

 At børnene får en viden/kendskab omkring følgende dyr: koen, grisen, hønen og hvad vi spiser 
fra disse dyr.  

 At børnene oplever forskellige traditioner som bla. påskefrokost. 

 At børnene får kendskab til at lave maden i naturen.  

 At børnene bliver præsenteret for forskellige former for kulturelle udtryksformer. 

Tegn: 
 At børnene udviser en glæde ved at forberede, tilberede og spise mad over bål og til sidst 

fortælle resten af børnegrupperne, hvad de har lavet af mad.  

 At børnene viser interesse for naturen og efterspørger viden om naturen, samt hvordan vi kan 
passe på og bruge den. 

 At fortæller hvor de forskellige madvarer kommer fra hjemme og i børnehaven. 

Tiltag: 
 Holde samling i to grupper, hvor vi vil bruge sange, rim og læring omkring de forskellige dyr og 

maden fra dyret. 

 Børnene skal male en ko, en gris og en høne. 

 Lave vores egen bondegård i papkasser, gibs, jord og træ, hvor børnene skal udtrykke den 
læring, de har fået omkring dyrene og så skal vi spire på gården. 

 Klippe i reklamer og finde forskellige madvarer, der kommer fra det aktuelle dyr og skriver ordkort 
til.  

 Få kendskab til noget om traditioner og højtider herigennem påskefrokost. 

 Til frokost vil vi snakke om hvor vores mad kommer fra og tage billeder af det. 

 Leger forskellige regellege som passer til vores tema i hallen herigennem bondegård ”frugtsalat”.  

 At børnene oplever, at vi tilbereder vores mad på bål, hvor børnene vil være med i processen ved 
at snitte, hakke, stege og koge. Vi vil lave mad med høne/kylling, kartofler og gris.  

 At børnene planter deres egen grøntsager.  
 

Evaluering: 
Vi vil evaluere temaet og SMTTE-modellen løbende både i hverdagen og på gruppemøderne den 28 
marts og 19 april. Billeddokumentation og SMTTE-model fra forløbet vil ligeså være at finde på 
hjemmesiden, Famly og senere i Engen, hvor Pilefrøerne og Løvfrøerne vil fremvise nogle af deres 
oplevelser fra temaet til ferniseringen fredag d. 28. april.  
 

 


