
Aktivitetstema 

Krop og bevægelse  

Krop og bevægelse 0-3 år  

 

Sammenhæng:  

 

 Børn udvikler deres forskellige færdigheder med kroppen som redskab. Kroppen er en port til 

læring, udvikling af fysiske færdigheder, udholdenhed og ydre/indre sammenhængs 

forståelse.  

 Kroppen bruges til at erobre verden med og det grundlæggende er at skabe glæde, 

engagementet og fordybelse.  

 

 

Mål:  

 

 Barnet oplever glæde, accept og forståelse af egen krop.  

 Barnet får mulighed og kendskab til at bruge alle sanser.  

 Barnet får kendskab til kroppens grundlæggende funktioner.  

 Barnet skal støttes i deres fysiske sundhed, herunder b.la. ernæring, hygiejne og glæden ved 

bevægelse.  

 Barnet skal opleve fysiske udfordringer.  

 

 

Tegn - Barnet:  

 

 Styrkes og udfordres fysisk og øger sin kropsbevidsthed.  

 Viser glæde og lyst til at bruge kroppen.  

 Finder glæde ved at kunne selv.  

 Udvikler sig aldersvarende motorisk. 

 

 

Tiltag - Vi vil:  

 

 Skabe mulighed for fysisk udvikling og kropsbevidsthed.  

 Styrke børnenes sundhed ved sund ernæring og god hygiejne.  

 Igangsætte aktiviteter, der udvikler og stimulerer barnets lyst til bevægelse.  

 Støtte barnet i at blive selvhjulpen.  

  



Aktivitetstema 

Krop og bevægelse 3-6 år  

Sammenhæng:  

 

 Børn udvikler deres forskellige færdigheder med kroppen som redskab. Kroppen er en port til 

læring, udvikling af fysiske færdigheder, udholdenhed og ydre/indre sammenhængs 

forståelse.  

 Kroppen bruges til at erobre verden med og det grundlæggende er at skabe glæde, 

engagementet og fordybelse.  
 

 

Mål:  

 

 Barnet oplever glæde, accept og forståelse af egen krop.  

 Barnet får mulighed og kendskab til at bruge alle sanser.  

 Barnet får kendskab til kroppens grundlæggende funktioner.  

 Barnet skal støttes i deres fysiske sundhed, herunder b.la. ernæring, hygiejne og glæden ved 

bevægelse.  

 Barnet skal opleve fysiske udfordringer.  

 

 

Tegn - Barnet:  

 

 Styrkes og udfordres fysisk og øger sin kropsbevidsthed.  

 Viser glæde og lyst til at bruge kroppe.  

 Udvikler selvhjulpenhed.  

 

 

Tiltag - Vi vil:  

 

 Skabe mulighed for fysisk udvikling og kropsbevidsthed.  

 Styrke børnenes sundhed ved sund ernæring og god hygiejne.  

 Igangsætte aktiviteter, der udvikler og stimulerer barnets lyst til bevægelse.  

 Støtte barnet i at blive selvhjulpen.  

 

 

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. 

 


