
SMTTEmodel over temaet: ”Flyvende insekter” hos Haletudserne foråret 2022 

Sammenhæng 

Løvspring er en privat integreret natur- og idrætsinstitution, hvor der pt. er 42 vuggestuebørn. 

Løvspring har årligt to overordnede temaer, som hver gruppe individuelt arbejder med. Personalet 

udarbejder SMTTE-model for forløbet for hver af de enkelte grupper i vuggestuen. I 

Haletudsegruppen er der pt 13 børn fra 2 år. Temaet fra februar til og med april 2022 er ”Flyvende 

insekter”. 

Formålet med temaet er, at de pædagogiske aktiviteter udspringer af børnenes nærmeste 

udviklingszone NUZO. Haletudsegruppen er de ældste børn i vuggestuen, og der har været en stor 

naturlig udskiftning i gruppen. Børnene er fordelt i spisegrupper, som fungerer som en mindre 

gruppe i gruppetiden om formiddagen. Temaet vil indgå i aktiviteterne og læringsmiljøer i 

gruppetiden, men også i ydretiden, hvor børnene er på tværs i vuggestuen. Hermed stiler vi efter et 

læringsmiljø og fokusering hele dagen. Børnene i haletudsegruppen er forskellige steder i deres 

udvikling, men fælles for dem er, at de er nysgerrige, eksperimenterende og optagede af, hvad de 

andre børn i gruppen er interesserede i. De har gåpåmod og bidrager aktivt i vores pædagogiske 

aktiviteter, samt suger til sig, når de præsenteres for noget nyt. Vi som personale er bevidste om at 

være gode rollemodeller, vise engagement og have fokus på, at børnene udvikler viden og 

færdigheder om temaet ”flyvende insekter.” 

”Løvspring er et fællesskab, natur og omgivelser i bevægelse. 

Vi inspirerer og udvikler til leg og læring for livet.” 

Hele forløbet afsluttes med fernisering d. 22/4 for børnene og deres familier, hvor der vil være 

aktiviteter med flyvende insekter og blive ophængt materiale udarbejdet under forløbet. 

Mål 

Det er vores mål at børnene udvikler sig indenfor alle de seks læreplanstemaer i perioden, men vi 

vil i dette forløb fokusere særligt på læreplanstemaet ”Krop, sanser og bevægelse” og herunder 

elementerne ”børnefællesskaber” og ”forældresamarbejde”. 



Det er vores mål, at vuggestuebørnene oplever at blive stimuleret og udfordret, så de udvikler sig 

alsidigt, at børnene i vuggestuen bliver rustet til at mestre forskellige overgange, og dermed oplever 

et godt Løvspringliv.  

Målsætningen er på baggrund af dette, at børnene: 

• At børnene tilegner sig viden om flyvende insekter og udvikler sig motorisk 

• At børnene oplever fælleskabsfølelse i gruppen (”Hvad kan vi sammen?”) 

• At vi oplever et tættere samarbejde med forældrene i gruppen 

Tiltag 

• Vi vil lave en insektkuffert med billeder, sange, rim og ordkort omhandlende: mariehønen, 

bien og sommerfuglen, som bruges til samling på hjemmedage og skovdage. 

• • Vi vil til samling øve, ”at vente på tur”, hvor børnene eks. på skift vil få et dyr i hånden og 

få lov at fortælle, hvad de ved om dyret, mens de andre børn øver sig i at lytte. 

• På hjemmedage vil vi have fokus på at styrke finmotorikken og udforske sanserne gennem 

forskellige kreative aktiviteter, hvor de flyvende insekter indgår eks. hånd/fodmaling og leg 

med kartoffelmel. 

• I skoven vil vi udfordre grovmotorikken, koordination og balance, ved at bevæge os i 

kuperet terræn. Vi vil også ”røre” ved naturen eks. kravle i bladende uden vanter. Vi vil 

også være undersøgende på, hvor de flyvende insekter mon bor. 

• I hallen vil vi lege ”fange fluer” med balloner og fluesmækkere, og vi vil lege ”bier samler 

nektar” med blomsterspande med bordtennisbolde. 

• Vi vil have fokus på finmotorikken ved måltider, øget fokus på at hjælpe hinanden eks. 

sende mad videre og hjælpe hinanden i garderoben med eks. overtøjet. 

• Vi vil være i dialog med forældrene ift., om de oplever tegn og udvikling hjemme.  

• Vi vil lære om flyvende insekter, hvor de bor, hvad de spiser m.m. gennem dialogisk 

læsning. 

 

 



Tegn 

• At børnene på eget initiativ snakker om de insekter, vi har haft fokus på og evt. også blive 

nysgerrige på mere viden og andre dyr. 

• At børnene er optaget af temaet og kan se sammenhængen til de kreative aktiviteter. De bidrager 

aktivt i aktiviteterne, stiller spørgsmål og fortæller om hvad de har lavet. 

• At forældrene fortæller, at børnene snakker om flyvende insekter derhjemme, og de mærker en 

øget viden og interesse fra børnene. 

• At børnene udvikler sig motorisk, får mere mod og tro på egne evner. De udfordrer sig selv i 

forskelligt terræn, og bruger taktilsansen, og rører ved forskellige materialer. 

• At børnene bliver mere bevidste om de sociale spilleregler. De har øje for andres behov, og bliver 

mere øvede i at lege sammen og hjælpe hinanden. 

Evaluering 

Evaluering af forløbet sker løbende og vi vil reflektere over tegn vi ser i børnegruppen. Vi vil 

benytte billed- og tekstdokumentation på Famly. Ligeledes vil billedmateriale blive sat i barnets 

mappe. Vi vil løbende til gruppemøder evaluere og justere forløbet, og vi vil til gruppemødet d. 

28/4 lave den afsluttende evaluering. 

Vi har fra start oplevet motiverede børn, som sugede til sig ift. viden om de flyvende insekter. 

Mange kunne hurtigt huske de 4 stadier: æg, puppe, larve og mariehøne/sommerfugl. De sange vi 

har sunget, har børnene selv sunget uopfordret i f.eks. puslesituationer, på skovture, eller hvis vi sad 

klar inden frokost. Børnene har haft et åbent sind ift. at udforske taktilsansen, og haft mod på at røre 

ved forskelligt materiale. For nogen var det en øjenåbner med nye muligheder (leg med 

kartoffelmel, fodmaling og fodbad), for andre var det en smule grænseoverskridende. Vi oplever, at 

alle børnene har udvidet deres horisont, og fået mere mod på at sanse nye ting. Hvis nogen falder og 

får beskidte hænder, er det nemmere at guide videre, få børstet hænderne og hurtigt komme i leg 

igen, hvor det tidligere fyldte for nogen af børnene, at de havde fået beskidte hænder. Børnene 

udfordrer også sig selv i at kravle op, løbe op og ned ad bakker og gå på line, og vi hører dem sige 

”Jeg kan selv.” 



Vi oplever en haletudsegruppe, hvor der er plads til alle, og hvor alle byder ind. Er vi på tur, bliver 

der ofte umotiveret heppet på vennerne, mens vi venter på hinanden. Børnene hjælper også 

hinanden i garderoben, med at få tøj af og på, og hjælper hinanden op, hvis nogen f.eks. falder. Der 

har været meget fokus på, hvem der er startet i børnehave, hvem der er de næste til at skulle i 

børnehave, men samtidig også blevet taget godt imod de nye i gruppen. 


