
SMTTE-model for Hornfrøerne over temaet ”Flyvende insekter” 
 

Sammenhæng  
I Løvspring har vi i foråret temaet “Flyvende insekter”. Hver enkelt gruppe inddrager temaet som 
en del af den pædagogiske ugestruktur. Formålet er, at de vokseninitierede aktiviteter og det 
uformelle læringsmiljø tager afsæt i børnenes nærmeste udviklingszone. 

 Hornfrøgruppen er de mellemste børn i børnehaven. Børnene i Hornfrøgruppen er 
forskellige steder i deres udvikling, men ens for dem er, at børnene er godt i gang med at danne 
sociale relationer til jævnaldrende. Børnene er optagede af hinanden, og de deltager på forskellige 
måder i det sociale fællesskab. Af den årsag finder vi det afgørende, at der under temaet er et 
fokus på elementet børnefællesskaber, som vi vil støtte op om gennem vores spisegrupper, 
mindre legegrupper, men også når hele børnegruppen er samlet. Vi vil både være 
medbestemmende i sammensætningen af de små grupper men også lade børnene selv vælge ud 
fra de aktiviteter og projekter, de er optagede af.   
 Vores målsætning orienterer sig om læreplanstemaet krop, sanser og bevægelse, 
hvor det sammen med elementet læring vil blive en gennemgående del af vores tema. Vi skal 
bruge kroppen til at undersøge og lære sammen med børnene omkring de insekter, vi vil fordybe 
os i. Vi vil i forløbet introducerer følgende insekter: hvepsen (herunder bien og myren), 
mariehønen og sommerfuglen. Vi vil tilrettelægge således, at vi har et særligt fokus på insekterne 
tre uger ad gangen. Hornfrøerne har i perioden også svømmeforløb, hvor de bliver præsenteret 
for vandnymfen. Der kommer en særskilt SMTTE-model hertil.  
   

Mål 
• Vi vil styrke, at Hornfrøerne får øjnene op for hinanden. 

• Vi vil skabe et forum, hvor det bliver naturligt at være nysgerrig på naturen omkring os og de 
flyvende insekter, vi har valgt at tage udgangspunkt i. 

• Vi vil give dem en større kropserfaring.  
  

Tiltag 

De valgte insekterne vil være i spil under hele temaet, men vi har særligt fokus på disse: 
• Bien (besøger os uge 5-6-8). 
• Mariehønen (besøger os i uge 9-10-11). 
• Sommerfuglen (besøger os i uge 12-13-14). 

 
Gennemgående tiltag over forløbet: 

• Vi deler mosen op i zoner, hvor hvert insekt får sit område, hvilket vi vil dokumentere vores proces. 

• Vi vil lave en kreativ proces for hvert dyr med fokus på finmotorik og inddragelse af naturen som 
ressource. 

• Vi går på jagt efter flyvende insekters levesteder. 

• Vi vil være åbne i vores tilgang til projektet. Vi ved, at vi ikke finder mariehøner i hele perioden, 
hvor vores tema foregår. Men vi skal være åbne og møde børnene, når de når frem til f.eks. 
spørgsmålet om, ”hvor mariehønen så er henne?”. Vi vil herefter undersøge spørgsmålene sammen 
med børnene og hænge nogle af spørgsmålene op i føromtalte zoner i mosen; f.eks. ”hvor er de 
flyvende insekter?”, ”hvorfor kan vi ikke finde dem nu?” Hvilke hypoteser har børnene om det? 

• Vi vil lege “Mariehøne tik”; en fangeleg hvor Hornfrøerne i fællesskab kan befri hinanden, og her vil 
vi graduere legen løbende. 



• Vi vil lege “flyv sommerfugl” (frugtsalat). Børnene øver sig i rum/retning, kaos, tab og vind, turde 
lede legen og sommerfuglenavne. 

• I hallen skal vi lege bier, som samarbejder med at finde nektar, hvilket skal fragtes igennem en 
forhindringsbane hen til bikuben. 

• Vi skal bruge vores krop til at gennemgå de forskellige insekters udviklingsstadier, herunder 
igennem message og lege, hvor vi selv er insekterne. 

• Vi skal ud at sanse naturen og dens udvikling fra vinter til forår med taktilsansen, synssansen, 
lugtesansen og smagssansen. 

• Vi skal lege sanglege og sige rim og remser med de valgte insekter. 
• Vi vil arbejde med kampkultur ved at anvende de flyvende insekters naturlige kamp i naturen som 

en legende tilgang til den risikofyldte leg. 
• Vi vil gennem hele temaet skrive ordkort til de ovenstående aktiviteter. 

  

Tegn 

• Vi vil opleve, at børnene er læringshungrende ved at stille spørgsmål omkring flyvende insekter. 
• Vi vil se, at børnene efterspørger mere viden om de forskellige insekter, som de præsenteres for. 
• Vi vil opleve, at børnene kommer med viden hjemmefra omkring de insekter, vi arbejder med samt 

øvrige insekter. Her vil vi opleve, at temaet også kommer med hjem. Vi arbejder derudover også 
med en ide til, hvordan vi kan inddrage forældrene i vores forløb.  

• Vi vil opleve, at børnene leger de lege med flyvende insekter, som vi præsenterer dem for under 
forløbet på eget initiativ. 

• Vi vil opleve, at de flyvende insekter kan tage pladsen i rollelege fra f.eks. dinosaurusser og hunde. 
 
  

Evaluering 

Vi vil evaluere til vores gruppemøder. Her vil vi dele vores oplevelser og justere vores tiltag. 
 
Gruppemøde d. 21/2-2022  

• Vi vil filme i svømmehallen for at dokumentere den kropslige læring, som vi formoder (torsdag d. 
24/2 samt torsdag i uge 12. Dette vil vi se gennem til næste gruppemøde.  

• Vi vil observere på kropserfaring og børnefællesskabet. 

• Vi oplever, at forældre spørger ind til temaet og deler viden, som er tilegnet i den forbindelse.  

• Vi oplever enkelte børn, som byder sig til at være med i regellege, hvor der ikke normalvis er så stor 
begejstring. 

• Vi overvejer at implementere kreativiteten som en del af kropserfaringsmålet.  
 
Gruppemøde d. 31/3-2022 
Tegn på læring: 

• Når de benævner insekterne på legepladsen, er det ikke bare en sommerfugl men en 

citronsommerfugl.  

• Når de hjemme fortæller om de insekter, de har mødt under forløbet og ønsker at dele deres nye 

viden.  

  

Forøget læring om de flyvende insekter: 

• Læringspotentialet kunne have været større, hvis vi kunne se de flyvende insekter, som vi arbejder 

med. 

• Fællesskabet kan vi se gennem arbejdet med nye relationer. F.eks. har lege i hallen åbnet nye 

legerelationer op. 



  

Ferniseringsaktivitet:  

• Sommerfugle-foderbræt som kan komme med hjem. 

 
Evaluering d. 28/4-22 

• Ferniseringsaktivitet var en succes, der var stor opbakning til aktiviteten fra forældre og 
børn og vi har fået positiv tilbagemelding fra forældre herom. 

• Vi vil til efterårets tema overveje at skærpe fokusset, sådan at vi starter med emner.  

• Vi oplever at børnene viser stort interesse for de flyvende insekter, og andre insekter, spindlere 
mm. Og vil gerne vide hvilket insekt de har fundet mm. 

• Vi kunne til næste gang havde større fokus på selv- og medbestemmelse fra børnene.  
 

 
 
 


