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Sammenhæng: 
Hvorfor vil vi arbejde med dette tema, Hvad er 
det vi vil gøre noget ved? 
 

Vi vil gerne vække børnenes interesse for naturen og 
det særlige der sker i skovbunden om foråret, hvor alt 
spirer og gror. Vi tror på at gode oplevelser i naturen 
på sigt skaber børn der er opmærksomme på og 
interesseret i at drage omsorg for og opholde sig i 
vores natur. 

Mål: 
Hvad vil vi gerne opnå? 

At børnene ved noget om hvad der sker i skovbunden 
om foråret. 
At børnene udviser glæde ved at færdes i skoven. 
At børnene er nysgerrige og interesseret i skoven. 

Eventuelt Delmål: 
 

 

Tegn: 
Hvilke tegn vil vi konkret se som bevis på, at vi er 
på vej mod målet? 
 

At børnene glæder sig til vi skal i skoven. 
At børnene taler om det de oplever i skoven.  
At børnene stiller spørgsmål om det de møder i 
skoven. 

Tiltag: 
Hvad vil vi gøre for at nå målet: 
 
 
 
 

Tiltag 1. 
Børnene sår og 
passer deres 
egen 
pralbønner. 
 
 
 

Tiltag 2. 
Vi tager i 
Naturcentret, hvor 
Naturguiden Rikke 
muligvis vil lave et 
lille forårs 
skovbundsprojekt 
med os. 
 
Vi laver et vende 
spil med billeder af 
det vi har set i 
naturen. 
 
 
 

Tiltag 3. 
Vi tager i 
Stauerbyskov i 
4 dage. Hvor vi 
vil gå på 
opdagelse med 
alt vores natur 
udstyr. Men vi 
vil også lege og 
finde 
naturting, så vi 
sammen kan 
en skovbund 
hjemme i 
børnehaven. 
 
 

Forældresamarbejde: 
Hvad vil vi gerne samarbejde med forældrene 
om? 

Vi vil gerne at forældrene sørger for at børnene har 
fornuftigt udetøj med. 
Vi vil bede forældrene om at tage en urtepotte med til 
spiring. 

Dokumentation: 
Hvordan vil vi dokumentere? 
Hvor vil vi dokumentere? 
Hvad vil vi dokumentere? 
Hvem vil vi dokumenter, gruppe eller individ? 

Vi laver en billede reportage af glade børn i skoven 
som hænges op i multirummet i de nye billede tavler. 
Vi lave et fælles børneinterview med hele gruppen for, 
at få svar på om de ved at om foråret begynder alt at 
spire og gro i skovbunden, kan de huske navne på de 
dyr og planter vi hat set og talt om? 
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Evaluering: 
Hvordan vil vi evaluere? 
Hvornår vil vi evaluere? 
 
 

Vi evaluere en aktivitet på skift hver fredag. 
Vi samler det hele på vores eget overordnede skema 
og evaluere samlet på personalemødet i marts og igen 
i april. 

 


