
Tal, Former & Farver                    

– en SMTTE-model over et forløb med Snabelfrøerne 

Sammenhæng  

Løvspring er en integreret natur- og idrætsinstitution, hvor gruppen Snabelfrøerne danner grundlaget for 
én af børnegrupperne i børnehaven. Snabelfrøerne er 22 børn i alderen omkring tre år og er den yngste 
børnegruppe i Løvspring. Begrundelsen for at lave et struktureret forløb med Snabelfrøerne omkring 
temaet ’Tal, Former & Farver' er at styrke og støtte de sociale relationer i børnegruppen, herunder med 
udgangspunkt i kapitel 2, § 7 'Formål for dagtilbud' stk. 4 og § 8 'Pædagogisk læreplan' stk. 2 i 
Dagtilbudsloven med hovedvægt på ’Social udvikling’; samt med tanke på, at Løvspring er en natur- og 
idrætsbørnehave. Forløbet vil vare fra 31. august og afsluttes med fernisering fredag d. 23. november 2018 

Mål 

- At Snabelfrøerne gennem aktiviteter med temaet ’Tal, Former & Farver’ ser hinanden og danner 
relationer i gruppen 

- At Snabelfrøerne stifter bekendtskab med ’Tal, Former & Farver’ gennem vores daglige struktur 

Tiltag  

- Vi vil på hjemmedage til samling læse og snakke om ’Mimbo Jimbo Laver Kunst’ og give børnene 
mulighed for derigennem at tale om farver, følelser og venskaber 

- Vi vil på hjemmedage til samling synge ’Se Min Kjole’ med rekvisitter, som børnene skal deles om. 
Børnene vil derigennem stifte bekendtskab med farverne grøn, blå, rød, hvid og sort og lærer at vente 
på tur og udsætte egne behov 

- Vi vil på hjemmedage i spisegrupperne male med fødderne, som i historien ’Mimbo Jimbo Laver Kunst’ 
og skabe et maleri. Vi sætter ord på, at det er et maleri vi laver sammen; herunder at benævne navn og 
handling (”Se! Mette maler med fødderne. Det ser sjovt ud”) 

- Vi vil på haldage have fokus på kroppen og stifte bekendtskab med farver ved at lave en stopdans, hvor 
børnene skal bruge deres krop på en bestemt farve, når musikken stopper. De skal eksempelvis sidde 
på numsen på den lilla farve, når musikken stopper. Børnene lærer at vente på tur og udsætte egne 
behov, hvilket bl.a. er med til at styrke deres motorik, selvregistrering og selvværd 

- Vi vil på haldage have fokus på kroppen og tal og synge to sange ’1, 2, 3 der kom en trold’ og ’10 
indianerbørn’ 

- Vi vil på haldage lege en farveleg med faldskærm, hvor børnene skal samarbejde om en bestemt farve 
- Snabelfrøerne vil på skovdage og på ture ud af huset have en fast gåmakker for at styrke og støtte 

relationerne i gruppen 

Tegn  

- At Snabelfrøerne efterspørger og sætter navn på hinanden 
- At Snabelfrøerne viser glæde og vitalitet i sociale sammenhænge ved lege og aktiviteter 
- At Snabelfrøerne leger sammen 
- At Snabelfrøerne genkender, viser interesse og sætter ord på tal  
- At Snabelfrøerne genkender, viser interesse og sætter ord på former 
- At Snabelfrøerne genkender, viser interesse og sætter ord på farver 

Evaluering  

- Vi vil midtvejsevalueret forløbet på gruppemøde torsdag den 27. september 2018 
- Vi har evalueret SMTTE den 29. oktober 2018 
- Vi evaluerer på efterfølgende gruppemøde efter fernisering 


