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 Vuggestuen 

Periode:  Marts og april   

Læreplans tema:    Natur og naturfænomener 

Fokusområde: At børn opdager og udforsker naturen.  
Passer på naturen. 
 

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

Vi vil gerne øge børnenes opmærksomhed på naturen 
da er en del af deres omverdens bevidsthed. 
Vi synes det er vigtigt at børn lære at blive del af 
naturen og får gode oplevelser i den. 

Mål: 
Hvad vil vi gerne opnå? 
(opstil få klare mål) 

At børn oplever naturen med alle sine sanser. 
At børn får interesse for naturen. 
At børn får respekt for planter og dyr. 

Eventuelt Delmål: 
 

 

Tegn: 
Hvilke tegn vil vi konkret se som bevis på at vi er 
på vej mod målet? 
 
Opstil tegn for hvert mål. 
(gerne flere tegn for hvert mål) 
 

At børnene bliver mere opmærksomme på naturen. 
At de snakker om det derhjemme og synger sangene. 
At børnene er gode ved insekter, dyr og planter. 

Tiltag: 
Hvad vil vi gøre for at nå målet: 
 
 
 
 

Vi synger sange 
som omhandler 
dyr og insekter. 

Vi planter karse og 
solsikker. Vi følger 
processen fra frø 
til plante. 

Vi tager på 
ture ud af 
huset med 
fokus på dyr, 
insekter og 
naturen. 

Børnemiljøet:  

Børnegruppen som helhed: At styrke fællesskabet i og omkring naturen. 
At børnene er fælles om projekter. 
 

 
Forældresamarbejde: 

At de har fokus naturen og lytter til det børnene 
fortæller. 
Vi vil gerne høre om jeres oplevelser i naturen. 
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Hvad vil vi gerne samarbejde med forældrene 
om? 

Dokumentation: 
Hvordan vil vi dokumentere? 

Sang vi synger 
Akvarier med skov og strand 
Planter der vokser 

Evaluering: 
 
Hvordan vil vi evaluere? 
Hvornår vil vi evaluere? 
 
 

 

Evalueringsspørgsmål: 
 
Hvordan? 
 
Nåede vi vores mål? 
 
Hvorfor? 
 
Hvorfor ikke? 
 
Næste skridt? 

 

 


