
Aktivitetstema 

Natur 

Natur og naturfænomener 0-3 år  

 

Sammenhæng:  

 

 Naturen er en forudsætning for alt liv på jorden. Naturen er levende, og det er derfor vigtigt, at 

børn lærer respekt for naturen samt får dannet en relation til naturen, der er sund.  

 Via naturen og de naturlige fænomener lærer barnet at sætte sig selv i perspektiv til en større 

sammenhæng. Gennem mødet med naturen bliver vi klogere på sammenhængen mellem os 

selv og verden.  

 

 

Mål:  

 

 Barnet udvikler glæde, respekt og forståelse for, at være i naturen. 

 Barnet erfarer naturen med alle sanser og oplever mulighed for leg, fantasi og rum for store og 

små aktiviteter.  

 Barnet får erfaring og stifter bekendtskab med naturens gang, dyr og planter.  

 Barnet skal opleve naturen som kilde til leg, oplevelser, udforskning og viden.  

 

 

Tegn - Barnet:  

 

 Viser glæde for at færdes i naturen i al slags vejr.  

 Viser interesse og nysgerrighed for naturen. 

 Inddrager aktivt naturen i legen.  

 Får respekt for naturen. 

 Så småt får en forståelse af sammenhæng i naturen.  

 Viser interesse for at konstruere og eksperimentere.  

 

  

Tiltag -Vi vil:  

 

 Vise respekt for naturen og bruge naturen hele året.  

 Give barnet erfaringer med de forskellige elementer: Jord, vand, ild og luft.  

 Give barnet forståelse for vigtigheden af naturen, samt viden og indsigt om naturens gang.  

 Give barnet indsigt i processen fra jord til bord.  



Aktivitetstema 

Natur og naturfænomener 3-6 år  

Sammenhæng:  

 

 Naturen er en forudsætning for alt liv på jorden. Naturen er levende, og det er derfor vigtigt, at 

børn lærer respekt for naturen samt får dannet en relation til naturen, der er sund.  

 Via naturen og de naturlige fænomener lærer barnet at sætte sig selv i perspektiv til en større 

sammenhæng. Gennem mødet med naturen bliver vi klogere på sammenhængen mellem os 

selv og verden.  

 

 

Mål:  

 

 Barnet udvikler glæde, respekt og forståelse for, at være i naturen. 

 Barnet erfarer naturen med alle sanser og oplever mulighed for leg, fantasi og rum for store og 

små aktiviteter.  

 Barnet får erfaring og stifter bekendtskab med naturens gang, dyr og planter.  

 Barnet skal opleve naturen som kilde til leg, oplevelser, udforskning og viden.  

 

 

Tegn - Barnet:  

 

 Viser glæde for at færdes i naturen i al slags vejr.  

 Viser interesse og nysgerrighed for naturen. 

 Inddrager aktivt naturen i legen.  

 Har viden og respekt for naturen og bruger aktivt denne viden.  

 Har en forståelse af sammenhæng i naturen.  

 Viser interesse for at konstruere og eksperimentere.  

 

 

Tiltag - Vi vil:  

 

 Vise respekt for naturen og bruge naturen hele året.  

 Give barnet erfaringer med de forskellige elementer: Jord, vand, ild og luft.  

 Give barnet forståelse for vigtigheden af naturen, samt viden og indsigt om naturens gang.  

 Give barnet indsigt i processen fra jord til bord.  

 

 

Evaluering  

Iagttagelser, billeder, sparring med hinanden, IT, dagbøger, skriftlig dokumentation herunder SMTTE.  

 

 

Udsatte børn  

Vi skaber forskellige muligheder for udfoldelse og har øje for at skabe et inkluderende rum til de børn, 

som har svært ved at være med, ud fra de ressourcer og kompetencer de har. Vi vil udarbejde 

handleplaner for de børn, som i perioder i deres liv er udsatte i forhold til gruppen og forsøge at skabe 

et inkluderende miljø, så børnene kan føle sig som ligeværdige. 


