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 SMTTE-model – Myregruppen foråret 2021 

Tema FRILUFTSLIV 

 

Sammenhæng: 

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

aldersopdelte grupper. I februar, marts og april måned vil vi i hele Løvspring udforske det fælles 

overordnede tema ”FRILUFTSLIV”. Dette tema vil vi bruge i aktiviteter som vi finder relevante i 

forhold til at kunne udvikle og inspirere MYRERNE ud fra deres nærmeste udviklingszone. 

Myregruppen består af 9 børn i alderen 10 måneder til 2,4 år. Der er tilknyttet en 

pædagogmedhjælper og en pædagog til Myregruppen. Gruppen har en fast ugestruktur med en 

skovdag, en udedag på legepladsen, en turdag, en haldag(pt motorikdag i VG) og en hjemmedag i 

vuggestuen. 

Hos myrerne sker der en del udskiftning i øjeblikket hvor de ældste flytter til Haletudserne. Derfor 

vil den næste tid kræve en del arbejde med relationer samt forståelse af vuggestuelivet. Derfor vil 

vi tage vores tavle frem igen hvor vi vil synliggøre dagsstrukturen. Vi vil lave aktiviteter som 

hovedsageligt rammer de ældste og mellemste eftersom de yngste ofte sover i gruppetiden. De 

yngste vil dog stadig kunne få meget ud af aktiviteterne, da vi kan graduere aktiviteter så de 

rammer det enkelte barns udviklingstrin.  

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

Dagtilbudsloven med primært fokus på ”Natur, udeliv og science” herudover vil vi også fokusere 

på social udvikling herunder relationer. I forhold til natur, udeliv og science vil vi overordnet 

arbejde med elementet VAND. Vi vil give børnene forskellige konkrete erfaringer med vand. Både 

vand alene, sammen med ild, i forhold til fisk og sammen med jord/spirer. Dette skulle gerne 

fremme børnenes nysgerrighed og lyst til at udforske naturen.  

Med læreplanstemaet social udvikling vil vi bygge videre på samt skabe nye relationer hos 

myrerne. Det vil både være barn/barn og barn/voksen samt voksen/voksen relationer men også 

relationer til aktiviteter og ting. Dette vil styrke børnenes empati hvor de kan mærke egne følelser, 

kunne sætte sig ind i andres følelser og kunne handle på måder, der understøtter samspillet med 

andre. Indbyrdes relationer og venskaber mellem børn(og voksne) har stor betydning for den 

sociale læring og medvirker til udvikling af sociale færdigheder, som det ofte ses i legen. 

I hverdagen stiller vi hele tiden alderssvarende krav til barnet om det er nystartet i vuggestuen 

eller snart på vej til at blive Haletudse. 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 

udviklingszone. 

 

Mål: 
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At det enkelte barn bliver støttet i at opnå sociale fællesskaber, er i trivsel og hermed udvikler 

empati og relationer.  

At det enkelte barn oplever forudsigelighed i dagligdagen både i form af uge- og dagsstruktur men 

også i de helt små hverdagssituationer hvor vi vil sætte ord på handlinger vi gør og hvad vi skal 

gøre. (Marte Meo) 

At det enkelte barn oplever VAND som et fælles tredje, der kan skabe relationer og dermed 

udvikle børnenes empati og sociale relationer. 

At det enkelte barn oplever VAND i mange forskellige sammenhænge og herigennem bliver 

nysgerrig på samt opnår viden om friluftsliv. 

 

Tiltag: 

Vi vil arbejde med en kuffert hvor Mille mus er i. Musen vil vi bruge til at skabe fokus. I kufferten 

vil hun have ting, sange mm omkring de aktiviteter eller den læring vi gerne vil opnå. Det kan være 

frø som skal spire, vandperler, en sang i forhold til tema osv. 

Vi vil gå lidt ”back to basic” i forhold til at give ordkort til børnene ved samling og lave 

piktogrammer som de vigtigste ingredienser. Dette for at skabe forudsigelighed og 

genkendelighed for de yngste. Da det er vigtigt at de føler sig trygge så de kan udvikle sig og er klar 

til at skabe nære relationer i vuggestuen. 

Vi vil gerne give børnene konkrete erfaringer med naturen i forhold til vand. Mærke sne, regn på 

kinder og vand i bevægelse i søen. Vise børnene at fisk lever i vandet og at man bruger vand for at 

spirer kan leve osv. 

Vi vil på motorikdage opleve kroppen i forhold til vand. Blandt andet lave vandplask på 

badeværelset, sanse vandperler og fodbad. 

Vi voksne vil være rollemodeller for børnene som guider børnene til at indgå i 

fællesskaber/relationer med andre børn. 

Forløbet afsluttes med fernisering for børnene i vores egen gruppe.  

Brian, der er på vej til at blive friluftsvejleder, kommer en formiddag og står for en planlagt 

skovdag for Myrerne. 

 

 

Tegn: 

Vi vil gerne se at de voksne er indlevende, nysgerrige og engagerede i forhold til relationsdannelse 

og den sociale udvikling i øvrigt. Vi vil guide børnene til relationer og opfordre og vise lege ved 
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forskellige rekvisitter. Så der skabes trivsel og udvikling for alle. Vi skal tale, sætte ord på og give 

beskeder i forbindelse med rutiner og aktiviteter.  

Vi vil gerne opleve at forudsigelighed giver ro i myregruppen og dermed plads til fordybelse, leg og 

læring. Vi ser tegnet når de nye (og de nuværende - flere har været væk længe) børn finder ro og 

balance i gruppen og man kan fornemme at de ved hvad der skal ske. 

Vil gerne se at det enkelte barn fortæller om, er aktivt deltagende og er nysgerrig på de aktiviteter 

vi laver, ting vi oplever i naturen og den måde vi arbejder på med Mille Mus. At vi ser at børnene 

har et fælles tredje i form af VAND, kuffert, ordkort og tavle der kan understøtte børnenes trivsel 

og udvikling og dermed også relationsdannelse. 

Vi vil gerne se at børnene drager erfaring med, observerer og undersøger de aktiviteter vi laver 

som omhandler VAND. Sådan at de får en begyndende forståelse for sammenhænge, årsag og 

virkning i naturen. 

 

 

Evaluering: 

På vores gruppemøder vil vi løbende evaluere vores SMTTE således det er et dynamisk redskab 

som tilpasses vores gruppe. Herved kan vi blive mere skarpe på hvad der virker og det modsatte. 

Evalueringsspørgsmål til alle grupper ved hvert gruppemøde. 

Vi vil løbende evaluere og reflektere over tegn fra de enkelte børn. Det vil være med til at skabe 

det fokus som gruppen er optaget af. Vi vil særligt holde øje med når vi ser børnene være aktive 

deltagere i de aktiviteter vi laver og notere dette. 

Selvom vi ikke har sat barren så højt har der alligevel været ting som ikke helt lykkedes. Det at tage 

imod 5 nye børn i perioden ser vi selv som årsag. Blandt andet ønskede vi at bruge piktogrammer 

særligt til de yngste men dette var ikke muligt først i måltidet eftersom de nye børn havde mere 

brug for nærvær og tryghed samt få stillet det basale behov for mad. 

Det har lykkedes at vise børnene vand på mange måder og vi har set tegn på læring indenfor 

temaet. F.eks et barn som selv benævner en fisk for aborre, fordybelse i forbindelse med 

spireprojekt, sansemæssige udviklinger ved vandperler, fodbad og vandplask.  

Vi vil benytte video, billeder og tekst til dokumentation hovedsageligt på Famly. Vi vil 

dokumentere ved at tage billeder af samlinger så vi kan følge udviklingen udfra den agenda vi har 

udarbejdet. 

Vi sætter billedmateriale i børnenes mapper. 
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