
Læringstema 

Naturfænomener 

Naturfænomener 0-3 år 

Sammenhæng: 

 Naturfænomener beskæftiger sig med at eksperimentere, og få erfaringer med 

mængder, tal, vægt og form. 

 Aktiviteter med tidlige matematikområder og natursammenhænge, giver børnene 

mulighed for at få begreber for deres omverden. 

 

Mål: 

 Barnet udvikler en nysgerrighed og lyst til at udforske naturfænomener. 

 Barnet får en forståelse af naturfænomener ved at lege, eksperimentere, konstruere, 

skabe og lege med teknik. 

 Barnet får erfaringer med mængder og tal. 

 Barnet udvikler en opmærksomhed på forskellige former og mønstre. 

 

Tegn – Barnet: 

 Udforsker og leger med mængder. 

 Udforsker og leger med størrelser og længder. 

 Udforsker og leger med brugen af tal. 

 Undrer sig og stiller spørgsmål til naturfænomener. 

 Benævner former og mønstre. 

 Er optaget af naturfænomener som f.eks. blæst, nedbør og temperaturer. 

 

Tiltag – Vi vil 

 Benævne tal og mængder som en naturlig del af vores hverdagsaktiviteter. 

 Følge børnenes opmærksomhed på mængder, mål og tal, og sammenligne med andre 

mængder. 

 Understøtte barnet i at få øje på forskellige former og mønstre. 

 Sammen med børnene undersøge og eksperimentere med forskelle og ligheder ved 

naturfænomener. 

 Give barnet mulighed for at anvende forskellige redskaber som f.eks. forstørrelsesglas 

og iPad.  

 

 

 

  



Læringstema 

Naturfænomener 3-6 år 

Sammenhæng: 

 Naturfænomener er den del i aktivitetstemaet natur, som beskæftiger sig med at 

eksperimentere, og få erfaringer med mængder, tal, vægt og form. 

 Aktiviteter med tidlige matematikområder og natursammenhænge, giver børnene 

mulighed for at få begreber for deres omverden. 

 

Mål: 

 Barnet udvikler en nysgerrighed og lyst til at udforske naturfænomener. 

 Barnet får en forståelse af naturfænomener ved at lege, eksperimentere, konstruere, 

skabe og lege med teknik. 

 Barnet får erfaringer med mængder og tal. 

 Barnet udvikler en opmærksomhed på forskellige former og mønstre. 

 

Tegn – Barnet: 

 Eksperimenterer med at genkende og sammenligne mængder. 

 Udforsker og leger med størrelser og længder. 

 Udforsker og leger med brugen af tal. 

 Undrer sig og stiller spørgsmål til naturfænomener. 

 Genkender former og mønstre. 

 Er optaget af naturfænomener som f.eks. blæst, nedbør og temperaturer. 

 

Tiltag – Vi vil 

 Benævne tal og mængder som en naturlig del af vores hverdagsaktiviteter. 

 Følge børnenes opmærksomhed på mængder, mål og tal, og sammenligne med andre 

mængder. 

 Understøtte barnet i at få øje på forskellige former og mønstre. 

 Sammen med børnene undersøge og eksperimentere med forskelle og ligheder ved 

naturfænomener. 

 Give barnet mulighed for at anvende forskellige redskaber som f.eks. forstørrelsesglas 

og iPad.  

 

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. 



Læringstema 

Vi vil udarbejde handlingsplaner for de børn, som i perioder i deres liv er udsatte i forhold til 

gruppen og forsøge at skabe et inkluderende miljø, så børnene føler sig som ligeværdige. 


