
 

Natur og naturfænomener  

August – December 2017 

 

Overordnet mål: 
Børn skal have mulighed for, at opleve glæde ved at være i naturen og udvikle 

respekt for natur og miljø. 

Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og 

fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter.  

Børn skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med 

naturen og naturfænomener samt for at oplev naturen som et rum for at udforske 

verden 

Sammenhæng:  

 

Fra August til december 2017, er det læreplanstemaet Natur og naturfænomener 

vi har fokus på. 

Funder Børnehus, er et aldersopdelt hus normeret til 100 børn, fordelt i 3 teams. 

Vores legeplads rummer mulighed for forskellige læringsmiljøer inden for natur og 

naturfænomener, med plads til bevægelse og fordybelse. 

Vi prioriterer, at børnene kommer ud hver dag, hele året rundt, og får erfaring 

med naturens gang og forskellige naturfænomener. 

 

Mål:  

Løbebillerne: Løbebillerne har positive relationer til hinanden i gruppen 

Kratløberne: Er at kunne erfare naturen med alle sanser, og opleve den som 

et rum for både vilde og stille aktiviteter. 

          Springhalerne: Børnene skal sanse og opleve forandringer i årstiden. 

Børnene skal have mulighed for at få oplevelser og læring, der giver 

forståelse for naturen.  
 

 

 

 



 

Tegn:  

Løbebillerne: Vi ser løbebillerne i leg med hinanden 

- Vi ser løbebillerne deltage i de strukturerede aktiviteter 

 

          Kratløberne: Vi ser børnene gå, løbe og trille ned af bakke.  

- Vi ser, at børnene bruger naturens ”materialer” som rekvisitter i deres 

leg.  

 

         Springhalerne: Børnene har kendskab til vejrtyper og passende    

               påklædning i forhold til vejret. 

- Børnene udviser interesse for smådyr/insekter samt naturmaterialer og 

er opmærksomme på naturens forandring. 

 

 

 

Tiltag:  

 

Løbebillerne:  

- vi inddrager naturen og sanserne i vores aktiviteter 

- vi igangsætter aktiviteter hvor alle har mulighed for at deltage 

- ved nogle aktiviteter deler vi børnegruppen i to, så de udfordres tilpas, og 

efter relationer 

- vi støtter og guider børnene i at lave legerelationer 

- vi deltager i leg for at skabe relationer 

Kratløberne: 

- Vi vil tage på ture i skov og krat. Lave vores egen æblemost og æblegrød 

og lave bål, hvor vi bruger årstidens frugter og grøntsager. Vi taler om  

               årstiden og hvad den bringer, f.eks. ved at holde øje med temperaturen,  

               vejr og vind forhold. Vi synger, rimer og remser om naturen til samling.  

 

Springhalerne: 

- Der arrangeres aktiviteter, ture og lege i varieret vejr. 

- Vejret er fast punkt til morgensamling. 

- Vi fortsætter med at benytte uderummet ved spisetid. 

- Vi arbejde med et kunstnerisk udtryk af naturoplevelser. 

- Vi vil lave naturforsøg/-eksperimenter. 



 

   

Evaluering:  

 

➢ Vi vil løbende evaluere på teammøder, personalemøder og 

forældrerådsmøder. 

➢ Dokumentation  

 

 

 

 


