
Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. 
 

 
Naturen og naturfænomener: 
 
For barnet som er i forbindelse med omgivelserne, er naturen og naturfænomener  her og nu 
oplevelser som integreres i krop og sind. Naturen er sanselig og konkret samtidig med, at den 
lader sig forvandle og forme, så barnet har rige muligheder for at bruge sine fantasikræfter.  
Barnets kontakt med naturen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. 
Oplevelser i naturen skaber lyst til livet, interesse og omtanke med omverden.  Ved at barnet er 
meget i naturen, oplever det sig selv som en del af en større helhed og får dermed et naturligt 
ydmygt forhold til miljøet og verden i det hele taget.   
 
6.1.1 Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen. 
 
1) Hvilke pædagogiske tiltag i børnehaven giver børnene mulighed for at opleve glæden ved at være i  
naturen ? 
 
 - hvordan giver vi børnene mangeartede oplevelser som skaber interesse for naturen. 
 - hvorledes videregiver vi en naturlig respekt for natur og miljø. 

- hvordan giver vi børnene mulighed for at opleve naturen, som et rum for at 
udforske verden. 
- er vi bevidste om at børnene stimuleres til at bruge alle sanserne i naturen, deres 
fantasi, motorisk ved aktive lege som stille lege, med inddragelse af syns-, lugte- og 
høresans. 
- hvilke pædagogiske tiltag tager sigte på at udvikle barnet følelsesmæssigt, kognitivt 
og kropsligt i naturen – hvordan. 
Aktiviteter: 
- ugentlige skovture, daglige skovture, andre destinationer. 
- udeleg hver dag til alle årstider og alt slags vejr. 
- de 4 elementer indgår som pædagogisk redskab i naturen: 
Ild: bål i haven hver dag 
Vand: vand i haven til alle årstider, vandbaner, andet. 
Jord: der bliver gravet huller som bevidst pædagogisk aktivitet, jorden forandrer sig 
gennem årstiderne, andet. 
Luft: vindspil i haven, leg med blade der fejes sammen og tages af vinden, flyve med 
drager.  
- haven er bevidst indrettet således, at der er områder for aktive lege og områder for 
stille lege, legehuse, legekøkkener, sandkasse, blomsterbede, kælkebakker, mange 
træer til at klatre i, store haver.  
- de voksne laver efterlignelsesværdigt arbejde i haven, daglige gøremål alt efter 
årstiden, fejer blade sammen, sår og luer og høster sammen med børnene - de voksne 
er på denne måde bevidste om deres rolle som rollemodel. 

 
6.1.2. Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser. 
 
2) Hvilke pædagogiske aktiviteter i børnehaven giver børnene mulighed for at få stimuleret alle deres sanser ? 
 



- arbejder vi bevidst med at stimulere alle sanserne hos børnene, f.eks. ved 
årstidsfesterne – kunne vi gøre det endnu bedre – hvordan. 
- arbejder vi bevidst med de 12 sanser i vores årstidsrytme / årstidsfest.  
- hvordan integrerer vi naturens lovmæssigheder i vores hverdag.  
- hvordan bibringer vi børnene oplevelser af sammenhæng mellem naturens gang og 
livets cyklus som helhed. 
Aktiviteter: 
Indendørs: forberedelse af årstidsfester, årstidsbordet, årstidseventyr, årstidssangleg, 
”tage skoven” ind i børnehaven til fastelavnsfesten. 

 Udendørs: skovdag, spise i skoven, spise af skoven – skovsyre, bøgeblade, bog m.v. 
finde dyrespor, fortællinger om skovens dyr og træer, bål (syns - og lugtesans), 
madlavning over bål, forskelligartet terræn udfordrer rum -, orientering- og motorisk 
sans, også på legepladsen, med f.eks. gangbomme. 
- aldersspecifikke aktiviteter: f.eks. opdeling af børnegruppen, tage førskolebørnene 
særskilt på tur i skov eller lign.  

 
6.1.3. Børn skal opleve naturen som et rum for at udforske verden. 
 
3) Hvilke pædagogiske overvejelser ligger til grund for indretningen af børnehavens udendørsareal og hvilke 
oplevelser ønsker vi at børnene skal have deraf ? 
 
 - er der områder i haven som fordrer til aktive eller stille lege. 
 - er der områder i udendørsarealet, som er inddelt efter aldersspecifikke aktiviteter. 

- oplever børnene at udendørsarealet er et rum for fri leg og er der rum til ”bare ” at 
være.  
- hvorledes indgår årstid og vejr i vores hverdag - virker det fordrende på børnene til 
også at gå ud og udforske, om det nu også er sådan, som der bliver fortalt. 
Aktiviteter: 
- vi dyrker vores haver, børnene oplever processen fra frø til høst. 
- vi indretter bevidst vores udendørsareal: efter de 4 elementer, at der ikke skal være 
for kultiveret, træer er til at klatre i, men også nyttige som f.eks. frug ttræer, pilehytter 
til fordybelse osv.  

 
6.2.1. At være i naturen på forskellige årstider.  
 
4) Hvilke pædagogiske overvejelser ligger til grund for børnehavens udepolitik ? 
 
 - hvor sætter vi grænsen for vejrliget.  
 - tager vi særlige hensyn til de helt sm å. 

- er vi gode nok til, at gøre forældrene opmærksomme på vores udepolitik og krav til 
påklædning.  
- hvad mener vi med at være i naturen.  
- har børnene en oplevelse af, at naturen er noget der er større end én selv. 
- har vi en aldersinddelt udepolitik – f.eks. skal de på 3 eller mindre med i skoven. 
- hvilke hensyn tager vi til børn med særlige behov eller fysiske handicaps.  

  
6.2.2. At opleve naturen som kilde til æstetiske oplevelser.  
 
5) Hvordan giver vi børnene fornemmelse for skønheden i naturen ? 



 
- udviser vi voksne synligt, ydmyghed, betagelse og respekt for naturens egen 
skønhed. 
- påskønner vi naturen og dens skønhed på en efterlignelsesværdig måde – 
rollemodel. 
- hvorledes lærer vi børnene om ”det skønne”.  
Aktiviteter: 
- årstidsbordet, årstidsrytmen som tema i vores pædagogik, årstidsfesterne.  

 
6.3.1. At håndtere og få førstehåndsoplevelser med naturens dyr. 
 
6) Hvilke pædagogiske tiltag støtter børnene i at få oplevelser med dyr i børnehavens hverdag ? 
 

- har børnene i børnehaven et naturligt forhold til dyr og indgår det som en del af 
dagligdagens gøremål. 
- formår vi voksne, at gøre spontant opståede situationer med dyr i haven (pindsvin, 
orme, insekter, vandløbsdyr m.v.) til interessante og lærerige oplevelser for børnene. 
- i hvilket omfang ønsker vi, at børnene skal kontakt med dyr og hvordan gøres det i 
praksis. 
Aktiviteter: 
- dyrehold i børnehaven, f.eks. høns, kaniner. 
- fortællinger om dyr og deres egenskaber i eventyr eller spontant opståede 
situationer. 
- daglig brug af dyr som fortæll estof, i sanglege, eventyr. 
- ugentlige skovture, med tid til fordybelse. 
- besøg hos bondemanden som forberedelse til høstfesten. 

 
6.3.2. At blive støttet i at kunne kategorisere og systematisere omverdenen. 
 
7) Hvorledes arbejder vi pædagogisk på at børnene kan kende forskel på de forskellige dyr og 
naturfænomener, således at det stimulerer børnenes kognitive udvikling ? 
 

- bruger vi bevidst de naturlige modsætninger i hverdagen såsom: kulde – varme, 
dag – nat, regn – tørke, pige – dreng osv. 
- hvordan læ rer vi børnene at skelne mellem dyr – uden at det virker begrænsende på 
deres fantasiudfoldelse, vores groft bearbejdede dyr i træ er ko den ene dag og hest 
den næste.  
- skal vi støtte børnene i systematisk at kategorisere deres omgivelser og omverden – 
hvorfor –hvorfor ikke. 
- kan vi på andre måder stimulere børns kognitive udvikling, således at de kan 
skelne mellem ko og hest, insekt og fugl, blomst og træer.  
- hvorledes laver vi individuelle handleplaner for børn med særlige behov, set i 
forhold til ovenstående. 
- hvordan sikrer vi pædagogisk, at børnenes kognitive udvikling har udviklet sig 
som forventet inden skolestart - opmærksomhed på aldersspecifik kognitiv udvikling 
børnehave tiden igennem. 
Aktiviteter: 
- årstiderne som pædagogisk redskab for integ rering af modsætninger i naturen.  



- i vores daglige sangleg præsentere vi ofte modsætninger, dreng – pige, kulde – 
varme, de forskellige dyrearter og deres egenskaber eller karaktertræk.  
- vores dagsrytme, ugerytme og årsrytme hjælper børnene i kraft af ge ntagelserne til 
at kunne skelne mellem de forskellige aktiviteter, ugens dage og årets skiften, det 
stimulerer bl.a. deres kognitive udvikling.  

 
 
6.4.1. At møde voksne, som viser glæde, interesse og ansvarlighed for natur og miljø i 
hverdagen. 
 
8) Hvilke pædagogiske aktiviteter sigter mod, at de voksne viser glæde og interesse for naturen og miljøet i 
børnehavens hverdag ?  
Og på hvilken måde udviser de voksne i børnehaven ansvarlighed for natur og miljø ? 
 

- hvilket værdikodeks har børnehaven for, hvordan  man opfører sig i naturen samt 
bruger og forbruger den. 
- hvad vil det sige, på det praktiske plan, at de voksne udviser ansvarlighed overfor 
natur og miljø i børnehavens hverdag. 
- er institutionens værdigrundlag for det daglige miljø kendt af alle.  
- hvorledes fordeles ressourcepersonerne i institutionen – udfra hvilke 
forudsætninger - og hvem fordeler. 
- hvordan inddrages børnene, så der opbygges gode vaner samt glæde og interesse 
for naturen og miljøet i en tidlig alder – udelukkende med efterligning. 
Aktiviteter: 
- de voksne laver efterlignelsesværdigt arbejde som en bevidst pædagogisk metode, 
både indenfor og udenfor. Denne efterligning skulle gerne være forbilledlig i alle 
sammenhænge og situationer i børnehavens hverdag, dvs. både i naturen og på de t 
menneskelige plan.  
- de voksne betragter naturen som et levende væsen, så derfor opfører og behandler 
de voksne sig med samme respekt, ærbarhed og ydmyghed overfor naturen som 
overfor mennesker.  
- de voksne arbejder bevidst med deres rollemodel, ved at gøre efterlignelsesværdigt 
arbejde, dvs. alle dagligdags gøremål, oprydning, rengøring, pynte op med årstidens 
naturmaterialer, holde orden løbende dagen igennem, havearbejde, så, lue, feje blade 
sammen og vi udviser stor respekt og ydmyghed overfor naturen i hele vores tilgang 
til at bruge af den og forbruge den.  
- vi spiser kun økologiske grønsager, har kompostbunke i haven, giver 
grønsagsrester til f.eks. høns, vi har frugtbuske og frugttræer i haven. 
- vi affaldssorterer og vælger kan at anvende natur materialer  i børnehaven. 
- vi er ude i al slags vejr (med mindre det er uforsvarligt), og er bevidste om at vores 
holdning og attitude smitter af på børnenes. Osv. 

 


