
Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. 
 
Krop og bevægelse: 
 
For det lille barn er bevægelses udviklingen intensiv. Det lille barn lære sin egen krop at kende 
gennem dets egne bevægelser og andres berøring. Barnets motoriske udvikling har betydning for 
deres evne til rumorientering, perception, egen kropsopfattelse og forståelse af omverden.  
Bevægelse er af stor betydning for, at styrke den udviklingen som sker af kroppens organer i 
barnets første 7 år. Børn som får rig mulighed for at røre sig og udvikle sine motoriske 
færdigheder, kan lære at beherske sin krop, finde sine egne grænser og bevarer et naturligt forhold 
til omverden, hvilket er betydningsfuldt for mod og selvfølelse.  
 
5.1.1 Børn skal støttes i at videreudvikle kroppens funktioner. 
 
1) Hvilke pædagogiske aktiviteter udfordrer børnenes sanser og fysiske bevægelsesmuligheder i børnehavens 
hverdag ? 
 

- hvilke pædagogiske overvejelser ligger til grund for indretningen af børnehaven, 
både indenfor og udenfor, - sikrer indretningen at børnene stimuleres alsidigt. 
- hvad kunne vi forestille os der kunne gøres bedre – det mest ønskelige udeareal 
mht. fysisk udfoldelse og samtidig motorisk udfordrende. 
- hvilke pædagogiske tiltag videreudvikler kroppens funktioner, bl.a. bevægelse som 
styrker de motoriske funktioner. 
- hvilke pædagogiske tiltag styrker børnenes kropsopfattelse således, at de får kontrol 
over deres kropsfunktioner. 
- hvordan formidler vi pædagogisk, at barnet er i verden gennem sin krop og at det 
særligt er på det motoriske og bevægelsesmæssige område, at børns udvikling og 
læring finder sted for førskolebarnet. 
- hvordan tilrettelægger vi hverdagen i børnehaven, således at børnene støttes i egen 
udfoldelse, og samtidig, at vi sikrer, at de gennemgår den forventelige kropslige 
udvikling.  
- har børnehaven individuelle målsætninger for børn med særlige behov eller 
handicaps – laves de i samarbejde med forældre (og evt. eksperter). 
Aktiviteter: 
- børnehavernes forholdsvis enkle indretning fordrer til børnenes kreative, 
bevægelige og fantasiens udvikling samt fysisk mulighed for bevægelse. 
- børnehavernes ofte ukultiverede haver gør, at der er et ujævnt terræn, at man hele 
tiden kan forvandle havens fysiske rammer. Vi har ofte gangbukke, planker, 
klatretræer o.a. som fordrer til motorisk udfoldelse og udvikling. Ligeledes 
stimuleres børnenes finmotorik ved at snitte som er en daglig beskæftigelse. 
- børnehaverne har en særlig bevægelsesform –dans, en gang ugentlig, denne øger 
børnenes kropbevidsthed og motoriske kropsfunktioner. 
- vi har daglig skiftevis tilrettelagt fysisk udfoldelse og fri leg med mulighed for egen 
udfoldelse.  

 
5.1.2. Børn skal have betingelser som støtter deres fysiske sundhed. 
 
2) Hvilke betingelser synes vi der skal være tilstede, for at børnene bliver støttet i deres fysiske sundhed? og 



  hvad er de pædagogiske tiltag for at opnå disse?  
 
 - hvilke pædagogiske overvejelser er der i børnehaven omkring fysisk sundhed.  
 - hvilke pædagogiske tiltag tager sigte mod fysisk sundhed indenfor.  
 - hvilke pædagogiske tiltag tager sigte mod fysisk sundhed udenfor. 
 - har børnehaven en allergiforebyggende målsætning / plan.  
 - hvordan arbejder vi pædagogisk på at fremme sundhed og forebygge sygdom.  
 - er der individuelle målsætninger for børn med særlige behov eller handicaps.  

Aktiviteter: 
- børnehaverne vælger bevidst kvalitetsråvarer og -materialer. 
-legetøjet er af naturmaterialer. 
-børnehaverne bearbejder og spiser kun økologisk og vegetarisk mad. 
- vi arbejder pædagogisk bevidst på at øge børnenes oplevelse af kvalitet, ved kun at 
give dem gode materialer og kvalitetsråvarer.  
- i og med vi kun spiser vegetarisk kost, påvirker vi også forældrene til at forholde 
sig til vores madpolitik og måske til refleksion over egen kost og kvalitet. 
-børnehaverne understøtter børnenes fysiske sundhed, ved bl.a. ernæringspolitikken, 
vores ugentlige bevægelsesform – eurytmi, og at vi en stor del af hverdagen er ude i 
al slags vejr, dvs. børnene får rigeligt med frisk luft, men de lærer også 
sammenhængen ”at klæde sig godt på er nødvendigt for ikk e at blive syg”. 

 
5.1.3. Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner. 
 
3) Hvilke pædagogiske tiltag er med til at bevidstgøre børnene om deres krops funktioner ? 
 
 - kan bevidstgørelse om kroppens funktioner læres udelukkende ved efterlig ning. 
 - får børnene svar på konkrete spørgsmål. 
 - hvordan bevidstgøres børnene i hverdagen om deres kropsfunktioner. 

- hvordan øger vi børnenes kendskab til og beherskelse af kroppens funktioner med 
alderen.  
- hvordan støtter vi børnene i deres naturlige nysgerrighed for egen og andres krop 
og kropsfunktioner. 
- formår vi at skabe rum for naturlig snak om kroppens funktioner, dvs. når børnene 
selv rejser spørgsmålene af nysgerrighed til egen eller andres krop.  
Aktiviteter: 
- vi arbejder bevidst med sanglegen som pædagogisk redskab til at samle op omkring 
spørgsmål eller temaer der rører sig i børnegruppen, ligeledes øger sanglegene 
børnenes kropsopfattelse / -forståelse gennem efterligning f.eks. man holder sig på 
hovedet, ører, øjne, mund osv., når man synger om dette.  
- vi arbejder pædagogisk bevidst med og bestræber os på, at der er synlige voksne - 
også når børnene er på toilettet, som kan være en oplagt situation til at få en naturlig 
snak om nogle af kroppens funktioner. 
- vi har i børnehaverne afsat god tid til frokost, således at der her kan opstå spontan 
snak og besvarelse af spørgsmål børnene måtte have, f.eks. hvorfor skal mennesker 
spise, hvordan er det tænderne forarbejder maden osv.  

 
5.2.1. Krop og bevægelse som redskab til at erobre verden. 
 



4)Hvordan udnytter vi pædagogisk, de muligheder der er i naturen således, at børnene har en oplevelse af 
deres kropslige muligheder gennem bevægelse? 
 

- hvordan sikrer vi at børnene udfordres tilstrækkeligt i hverdagen, uden at det går 
ud over sikkerheden. 
- hvad mener vi med at udfordre børnene. 
- hvordan giver vi børnene varierede bevægelsesmuligheder og alderssvarende 
udfordringer. 
- hvad mener vi med at udnytte naturens muligheder i hverdagen. 
- er der vedtaget en politik omkring sikkerhed i børnehaven, - har bestyrelsen 
godkendt denne, - er den implementeret i virksomhedsplanen.  
- hvorledes arbejder vi pædagogisk på at understøtte børnenes egne initiativer til 
kropslige udfordringer og samtidig bevare sikkerheden. 
- hvordan giver vi  børnene forståelse for, at nogle børn kan beherske ”mere 
avancerede” kropslige udfordringer end andre og at dette behøver ikke 
nødvendigvis være afhængig af alder.  

 Aktiviteter: 
- vores pædagogiske metode til indretning af børnehaverne både indenfor og 
udenfor, fordrer til kreativ tænkning hos såvel børn som voksne, dvs. den enkle 
indretning gør at man må tænke kreativt for hele tiden at finde nye udfordringer i de 
eksisterende redskaber og naturens muligheder. De voksne skal understøtte 
børnenes egne initiativer og iværk sætte andre således, at børnene kontinuerligt 
udfordres efter de givne muligheder. 
- haven kan indrettes med, balancebomme i forskellige højder, lave klatre træer og 
høje mere vanskelige klatre træer med reb som de større børn kan bruge, legehuse 
som man må kravle op på taget af, jordkanaler som man kan hoppe over og lægge 
planker over til de mindre, bålplads, kælkebakker, længere skovture for de større 
børn osv.  
- vi skal i børnehaverne sikre os at udendørs arealet er sikkert og at bestyrelsen har 
godkendt vores legeaktiviteter og at dette fremgår af børnehavens virksomhedsplan. 

 
5.3.1. At udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske miljø. 
 
5) Hvordan arbejder vi pædagogisk med, at børnene skal bruge deres krop og bevægelse som sanselig tilgang 
til verden? 
 

- hvordan opnår børnene forståelse af sammenhæng mellem proces og resultat, 
gennem kropslig sansning. 
- hvordan opfordrer vi børnene til at afprøve og udforske verden gennem sanserne. 
- hvilke pædagogiske tiltag i hverdagen, giver børnene kropslige erf aringer og viden 
om deres omverden.  
- hvilke pædagogiske redskaber anvendes til at give børnene en oplevelse af verden 
omkring dem og hvorledes tilskyndes de til at få sanselige oplevelser.  


