
 

Daginstitutionen 3-Høje SMITTE model   

Indsats og evalueringsplan 

SMTTE - model  

Overordnet mål: Krop, sanser og bevægelser 

●Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og   

  eksperimenterer med forskellige måder at bruge kroppen på. 

●Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og  

  bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolig med deres 

  krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige  

  former for bevægelse. 

 

Sammenhæng 

 

På hvilken baggrund og ud fra hvilken 

forudsætninger iværksættes tiltaget?  

Hvad kendetegner børnegruppen lige nu? Er der 

specifikke udfordringer der skal arbejdes med? 

  

I perioden fra januar til juli 2019 er der fokus på Krop, 

sanser og bevægelse. 
Vi er et aldersopdelt hus, der er normeret til 125 

børnehavebørn og 14 vuggestuebørn fordelt på 5 

afdelinger.  

Vi har fokus på indretning, struktur, bevægelses- og 

læringsmiljøer ude og inde, hvor 

bevægelsesfællesskaber kan udvikles. 

Læringsmål 

 

Hvad vil I gerne opnå ved tiltaget?  

Hvad skal børnene have ud af det?  

Hvordan ser I målet i forhold til de øvrige mål for 

børnegruppen/børnehuset – har det en 

sammenhæng dermed?  

 

 

Dansemyg:  

Vi vil gerne se, at børnene tør udfordre/afprøve sig selv 

motorisk inden for det enkelte barns nærmeste 

udviklingszone (NUZO). 

Løbebiller og græshopper:  

Vi vil gerne se, at børnene opnår viden og gør sig 

erfaringer om og med deres krop.  

Kratløberne:  

Børnenes udvikling fremmes gennem mestring og 

regulering af egen krop og de tør hoppe ud i noget 

ukendt og udforske egen krop. 

Springhaler:  

At børnene får en bevidsthed om deres krop, kroppens 

funktioner og sanser. 

 

Inklusion 

 

Hvordan bidrager tiltaget til at fremme børns 

deltagelsesmuligheder i forhold til jeres 

inklusions-SMiTTE? 

 

Dansemyg: 

I de forskellige aktiviteter vil vi være særligt 

opmærksomme på at øve børnene i at vente på tur. 

Samtidigt har vi fokus på at børnene får øje på hinanden 

ved benævnelse af børnenes navne og hvilke børn, de skal 

vente på.   

Løbebiller og græshopper: 

Vi ser børnene får øjnene op for hinanden igennem 

aktiviteterne.  



 

Vi ser at børnene deltager i bevægelses aktiviteterne, da 

de har opnået bedre kendskab til kroppen og dens 

formåen. 

Kratløberne: Ved at lære at regulere sig selv lærer 

barnet at rumme og acceptere andre, så det kan indgå i 

en empatisk leg. 

Springhaler:  

Via øget kropsbevidsthed styrkes børnenes mestring af 

kropslig og sanselig erfaring, og derved styrkes deres 

evne til at udvise empati for andre.   

Tiltag 

 

Hvilke konkrete handlinger iværksætter I? 

Hvad indeholder aktiviteten? Hvor tit skal den 

gennemføres og på hvilke tidspunkter? Overvej 

ressourcen der anvendes – hvor mange voksne 

kræver det?  

 

Dansemyg: 

Vi præsenterer dem for rammer og aktiviteter der 

udfordrer dem kropsligt på flere niveauer med 

udgangspunkt i de tre primære sanser. 

Vi har fokus på at igangsætte aktiviteterne i mindre 

grupper fx ud fra børnenes NUZO og i alle 3 læringsrum. 

Løbebiller og græshopper:  

Vi præsenterer dem for rammer og aktiviteter der 

udfordrer dem kropsligt på flere niveauer. 

Vi laver aktiviteter i alle 3 læringsrum. De planlagte 

aktiviteter ligger primært om formiddagen hvor der er 

flest ressourcer.  

Vi tilpasser aktiviteterne så alle børn inkluderes. 

Kratløberne:      -Legestationer 

-Frydlege 

-Skovture og ture i området 

-Øge børnenes selvhjulpethed 

-Skabe rammer for at udfordre kroppen 

-Aktiviteter hvor resultatet er åbent 

Springhaler:  

- Arbejde med skridttæller/torso/skelet 

- Bøger om kroppen 

- Skovture med fokus på sanserne 

- Sange om kroppen 

- Lege/aktiviteter med fokus på krop og sanser. 

- Sund/usund kost 

 

Tegn 

 

Hvordan kan I se, høre og fornemme at vi er på 

vej mod målet? Hvad vil I gerne kikke efter hos 

børnene? Hvilken konkrete handlinger vil viser jer 

at børnene har læring?  

 

Dansemyg:  

Vi vil se, at børnene bliver i aktiviteten i længere tid ad 

gangen (NUZO) og at de udviser glæde ved at deltage i 

aktiviteten.  

Vi ser at børnene efterfølgende selv igangsætter 

lignende aktiviteter i den frie leg – det tredje 

læringsrum.  

Løbebiller og græshopper:  

Vi vil gerne se børnene udvise bevægelsesglæde, ved at 

deltage i aktiviteter og kopiere og udvikle i den frie leg. 

 

Kratløberne: Børnene får øget initiativ og bliver 

selvhjulpne. De hjælper venner i højere grad. Der åbnes 

for nye og andre legerelationer. Børnene vover og jubler 



 

over præstationer. Børnene oplever en samhørighed og 

tilhørsforhold. Børnene sætter ord på det der sker. 

Springhaler: 

- At de sætter ord på forskellige kropsdele 

- At de bliver nysgerrige på egen krop 

- At børnene har mod til at udfordre sig selv 

kropsligt og sanseligt  

 

 

Evaluering  

 

Hvordan vil I evaluere? Har i nået målene? Kan I 

se tegnene? (Husk at evaluere på de tegn i har 

valgt) Fik børnene det forventede udbytte? 

Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad bliver det næste I 

gør? Husk at dokumentere jeres arbejde.  

Dansemyg:  

Vi evaluerer løbende på teammøder og ved afslutning af 

læreplanstemaet inden sommerferien. 

 

Løbebiller og græshopper:  

Vi evaluerer op til sommerferien. 

 

Springhaler og Kratløbere: 

Vi evaluerer løbende på teammøder og ved afslutning af 

læreplanstemaet inden sommerferien. 

 


