
 
 

HVAD	
Vi vægter rigtigt højt i småbørnsgruppen, at børnene kommer ud og mærker ude livet. Vi vil have fokus på, 

at alle børn udvikler kompetencerne til at få kendskab til årstiderne og de forskellige vejrfænomener, samt 

udviser respekt for den natur de nu møder. 

 
 

HVORDAN	
Vi vil dagligt være på vores legeplads eller tage på tur i den omkringliggende natur om det er på en gå tur 

eller med vores egen bus. Når vi er ude vil børnene have fri adgang til leg og dets mulighed for at udforske 

og eksperimenterer med naturens materialer. Vi vil give børnene kendskab til vejret og tilrettelægge 

aktiviteter efter årstiden. 

 
 

HVORFOR	
Det betydeligt for os, at børnene udviser glæde, for at være ude. Vi vil støtte børnene, når de færdes i 

naturen og dets udfordrende tæring, ligeledes anvende naturens materialer i børnenes leg. Det vigtigt for 

fremtiden, at vores børn lærer at passe godt på naturen og tage ansvar for små dyr og planter. 

 

 



PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FOR SMÅBØRNSGRUPPEN – TEMA 5 

Natur,	udeliv	og	science	
	
	

Jeg	kan	lære	at:	
Være god mod dyr og planter. 

Få kendskab til de forskellige planter og 

dyr. 

På kendskab til årstiderne. 

Lege ude i naturen. 

Blive udfordret på nye færdigheder i 

forhold til andre muligheder, med at 

eksperimenterer f.eks. trykmale med 

blade, glimmer-olie i en flaske, hvad sker 

der når den rystes osv.?. 

Jeg	kan	øve	mig	med:	
Mine venner i småbørnsgruppen. 

De voksne. 

Mig selv – lysten til deltagelse og 

selvstændighed. 

Mine forældre 
 
 

Jeg	kan	øve	mig	ved	at:	
Undersøge de små dyr. 

Der tilbydes ro og tid til at bearbejde 

naturens sanselige indtryk – 

følelsesmæssigt, mentalt og fysisk. 

Tilegne erfaringer med naturen, når vi er 

ude. 

Fodre fugle, fisk og andre smådyr. 

Finde ting fra naturen. 

Gå på opdagelse i hvad regn, sne og sol er 

for noget. 

Mærke kulde og varme i luften. 

Lytte til naturens lyde. 

Mine forældre sørger, for at der er det 

rigtige påklædning i min garderobe til alt 

slags vejr – forældre samarbejde. 

 

 

 

 


