
 

 

Pilefrøernes Smtte-model for forårets tema, ”Skovens Dyr” 

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 den mellemste børn i 

børnehaven. Pilefrøerne årgang 2014, 24 børn 2 medhjælper og 2 pædagoger.   

I Løvspring har vi et fælles overordnet tema ”skovens dyr”. Hver enkelt gruppe har friheden til 

at gå i dybden med forskellige elementer under dette tema. Så det dermed passer til den enkelte 

børnegruppe, aldersgruppe og udviklingstrin. Forløbet vil vare fra Februar 2019 og afsluttes med 

fernisering 26. April.  

Når man er 4-5 år er der stor forskel på børnenes sproglig udvikling. Igennem sprogets 

mangfoldighed får børnene mulighed for at gøre sig forståelige og blive forstået. Selvværd og 

selvtillid styrkes i takt med at sproget mestres. Det vigtigste er, at børnene gribes af legen.  

  

Vi tager udgangspunkt i kapitel 2, § 7 'Formål for dagtilbud' og §8 'Pædagogisk læreplan' i 

Dagtilbudsloven med primært fokus på ”natur, udeliv og science” og sekundært på ”kommunikation 

og sprog”1.   

I vores dagligdag stiller vi hele tiden alderssvarende krav til barnet om det er 4 eller 5 år. 

Vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone. Pædagogen skal vejlede barnet til at omforme 

sin erfaring til en undren, der bringer barnet ind i sin nærmeste udviklingszone2.  

 

Mål:   

• Vi vil udvikle pilefrøernes viden om skovens dyr gennem leg med læring. Dette vil vi gøre 

ved at være nysgerrig og udforske natur som naturdetektiver.  

• Vi vil give pilefrøerne erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre ideer som de kan 

anvende i sociale fællesskaber. Dette er medvirkende til at pilefrøerne kan bidrage til at forstå 

sig selv, hinanden og deres omverden.   

  

Tegn:   

• Vi vil opleve at pilefrøerne bliver mere nysgerrige på skoven og de dyr som vi finder i 

den. Det vil vi se ved at børnene spørger uddybende ind til det som vi præsentere for dem.   



 

 

• Vi vil opleve at pilefrøerne får en større forståelse for hvordan vi kommunikere sprogligt til 

hinanden.  

• Vi vil opleve at pilefrøerne husker og anvender sange, rim, tegn og lyde fra de syv dyr, som 

ses under “tiltag”.  

 

• At pilefrøerne får styrket deres viden, forståelse og respekt omkring den natur der omgiver 

Løvspring. Det får de bl.a. ved at få en forståelse for naturens kredsløb.  

• At vi får et styrket forældresamarbejde og fællesskabsfølelse for temaet i Løvspring.  

  

Tiltag:   

• Vi vil anvende ”hit med lyden” dyrene som findes i skoven omkring os i vores ugestruktur 

og aktiviteter. Vi vil hver uge undersøge og være nysgerrige på et af følgende dyr:  

o Uge 6 – Egon Egern  

o Uge 8 – Mille Mus  

o Uge 9 – Sussi Slange  

o Uge 10 – Rasmus Ræv  

o Uge 11 – Ulla Ugle  

 

o Uge 12 – Ole Orm  

o Uge 13 – Torben Tudse  

 

Derudover vil der være plads til det som børnene finder interessante eller bliver optagede af 

i skoven.   

• Vi vil anvende vores dagsprogram som vi har med os til samlingerne gennem hele ugen. Til 

samlingerne vil vi anvende rim, sange, lyde og tegn fra det pågældende dyr.  

• Vi vil i spisegrupper bruge dialogisk læsning i og under måltiderne, litteraturen vil 

omhandle ”skovens dyr”.  

• Vi vil i samarbejde med forældrene understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling 

og dannelse, ved at inddrage forældrene i forløbet. Det vil vi gøre ved at vi i udgangen af hver 

uge, afslører næste uges dyr via famly. Forældre kan i samarbejde med deres børn undersøge  

 



 

 

dyret og bidrage med noget konkret eller information som deles med resten af gruppen til 

samlingen om mandagen.   

  

Skovdag (mandag)  

• Vi vil starte i fællesskab hvor vi vil præsentere ugens dyr. Derefter går vi i spisegrupper på 

opdagelse i skovene omkring os, som naturdetektiver, i forhold til ugen dyr samt hvad de 

respektive spisegrupper bliver optagede af i skoven.  

• Vi vil lave fakta-kort over hvert af de 7 dyr, som skal indeholde viden om dyrets udseende, 

levevis og andet kendetegnende.   

• Vi vil lave afslapning i skoven, hvor vi lytter til skoven og dyrenes lyde.  

  

Hjemmedag (tirsdag)  

• Vi vil have en dagens barn, som er i fokus til samling. Her får dagens barn mulighed for at 

lave pilefrøernes dagsprogram. Ydermere er det dagens barn som hjælper med borddækning til 

frokost. 

• Vi vil dele den viden som vi fik, ved at være naturdetektiver om mandagen, på vores 

skovdag, med de andre pilefrøer, til samlingen om tirsdagen.  

• Vi vil være kreative omkring de forskellige dyr i krattet, som vil blive udstillet i mosen. 

• Vi vil i fællesskab synliggøre den viden vi får, i mosen, ved at kreere et leg- og læringsmiljø 

med elementer fra skovene omkring os.  

 

Skovdag (onsdag)  

• To spisegrupper svømmer fra uge 6-11.  

• To spisegrupper går i skoven, hvor vi fordyber os som naturdetektiver.  

• Vi vil lave samarbejds- og kommunikationslege, så som kimslege, hviskelege, ordjagt i 

skoven mm. –  

• Vi vil lave afslapning hvor vi lytter til dyrenes lyde i skovens. 

  

Haldag (torsdag)  

• To spisegrupper svømmer fra uge 6-11, de andre to grupper er i hallen.  

 



 

 

• Vi vil bevægelseslege og regellege ud fra ugens dyr.  Katten efter musen eller ligende 

fangelege. Bevægelsesbaner, hvor man skal bevæge sig ligesom det respektive dyr som er i 

fokus. 

• Vi vil som afslutning på haldagen lave skovdyrsyoga.  

  

Svømmeforløb (se særskilt smtte model)  

  

Evaluering:   

• Vi vil evaluere temaet og SMTTE-modellen løbende både i hverdagen og på gruppemødet 

d. 27/2. I den forbindelse vil vi rette vores tiltag til sådan at vi opfylder vores mål for temaet. 

• Vi vil ligeledes kunne se og høre måden de kommunikere og sprogliggøre ideer og hvordan 

de anvender sproget i sociale fællesskaber.  

• Vi vil evaluere på tværs af vuggestue og børnehavegrupper i de såkaldte 

”evalueringsgrupper”, det vil vi gøre til gruppemøderne.  

 

Gruppemøde den 27/2-2019  

 

• Vi kan se at forældrene byder ind, i forholdt til vores tiltag omkring forældresamarbejde.   

• Børnene er nysgerrige efter læring omkring skovens dyr, sange, rim, fakta læring, 

bogstaverne lyde og tegn.   

• Vi skal have mere fokus på vores tiltag omkring afslapning i skoven.   

• Vi vil begynde at begynde at lave dyre massage i hallen.   

• Vi vil have mere fokus på at lave samarbejds- og kommunikationslege, så som kimslege, 

hviskelege, ordjagt i skoven mm  

 

 

 

  

 


