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NYGADEBØRNEHAVE 0-3 ÅR - SMÅBØRNSGRUPPEN 

 

  HVAD	
Vi vil i småbørnsgruppen styrke børnenes fantasi og kreative evner, hvor de kan få rum til fordybelse. Vi vil 

give dem indsigt i de danske traditioner vi har i Danmark i forbindelse med de forskellige højtider. 

 
 

HVORDAN	
Vi vil have fokus på, at tilbyde børnene kreative aktiviteter ved at anvende forskellige materialer og 

redskaber. I løbet af året vil vi pynte stuen med de ting vi har arbejdet med afhængig af årstidens 

traditioner. Vi voksne vil være rollemodeller for selv at være aktive deltager dvs. danse, synge, male, spille 

med i de forskellige aktiviteter der igangsættes. 

 
 

HVORFOR	
Vi mener, at det er betydeligt at børnene opnår viden og læring om den danske kultur og de traditioner der 

nu følger med her i landet. Kultur, æstetik og fællesskaber er et læreplanstema, som er med til at præge 

børns forståelse af og tilgang til verden. Pædagogiske overvejelser over, hvordan børn får mulighed for at 

praktiserer deres egen kultur i deres hverdag, danner grundlag for, at børn i dagtilbud oplever at udforske 

og eksperimenter med forskellige kulturelle udtryksformer. 
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NYGADEBØRNEHAVE 0-3 ÅR - SMÅBØRNSGRUPPEN 

PÆDAGOGISKE LÆREPLAN FOR SMÅBØRNSGRUPPEN – TEMA 6 

Kultur,	æstetik	og	fællesskab	
	
	

Jeg	kan	lære	at:	
Tegne, male og være kreativ på min egen 

måde. 

Være nysgerrig på måden hvorpå jeg 

udtrykker og oplever ting på. 

Opnå kendskab til mine egne kulturelle 

baggrund, normer mm. 

Mærke forskellen på de forskellige 

materialer. 

Synge, spille og lytte til musik. 

Lege sanglege evt. med fagter. 

Få kendskab til traditioner og højtider. 
 
 

Jeg	kan	øve	mig	med:	
Mine venner i småbørnsgruppen. 

De voksne fra småbørnsgruppen. 

Mig selv – være nysgerrig og deltagende. 

Min familie. 

 

 

Jeg	kan	øve	mig	ved	at:	
Tegne og male. 

Lege sanglege. 

Høre til digte og eventyr. 

Synge med til musik. 

Bruge min fantasi til at være kreativ. 

Lytte og danse til musikken. 

Der tilbydes aktiviteter, hvor jeg får 

kendskab til de kulturelle traditioner og 

normer. 

Der skabes rum og tid til min fordybelse. 

Være deltagende i fællesskaber, hvorpå 

jeg får kendskab til de kulturelle 

baggrunde. 

Der er et godt forældresamarbejde. 


