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Natur og 
naturfæno- 
mener 

Bremdal Dagtilbud           
Sammenhæng: Natur og naturfænomener rummer rig mulighed for leg, læring og 
udvikling. Mangeartede naturoplevelser skaber grundlag for børns forståelse af deres 
omverden og en senere stillingtagen til eksempelvis miljøspørgsmål samt en interesse 
for og en viden om naturen.                                                            

Mål Pædagogisk praksis Målemetode 

Målet er: Almen pædagogik Inklusion Tegn/Succeskriterium Dokumentation Evaluering 

 At barnet får viden, 
lærdom, erfaring og 
respekt for natur og 
miljø, herunder dyr 
og planter 

 At barnet får viden 
om og erfaringer med 
naturfænomener, 
f.eks. årstider, vejr, 
vind m.m. 

 At barnet oplever 
naturen som et rum 
for motorisk 
udfoldelse, hvor de 
kan bruge krop og 
sanser 

 At barnet oplever 
naturen som et 
fantasi rum, med 
mulighed for 
æstetiske oplevelser 

 At barnet får 
mulighed for at 
opleve glæde ved at 
bruge og være i 

 Vi laver temauger 
der omhandler 
natur f.eks. 
høstuger 

 Vi går ture i 
nærmiljøet, skov, 
mark, strand 

 Vi undersøger og 
udforsker 
naturen, dyr og 
planter 

 Vi etablerer 
værksteder med 
mulighed for at 
skabe, bygge og 
konstruere i 
naturens 
materialer 

 Vi leger og 
eksperimentere 
med vand  

 Vi laver bål og 
bruger det til 
pædagogiske 
aktiviteter 

 Vi skaber rum og 
mulighed for det 
enkelte barns 
deltagelse ved at 
tage udgangspunkt i 
barnet og dets 
muligheder 

 Vi tilrettelægger 
aktiviteter med 
hensynstagen til det 
enkelte barns behov 

 Vi opmuntrer og 
inspirere barnet til 
deltagelse ved som 
voksen at ”gå 
foran” og være 
tovholder 

 Vi bruger den 
humoristiske og 
legende tilgang og 
har fokus på det der 
lykkedes 

 At børnene 
kommer med 
affald hvis de 
finder det i 
naturen 

 At børnene putter 
madkasse affald 
tilbage i 
madkassen eller i 
affaldsspanden 

 At børnene udviser 
forståelse for både 
levende og døde 
dyr 

 At børnene husker 
at slippe dyr fri de 
har fanget i spande 
o.l. 

 At børnene 
fortæller om deres 
oplevelser, viden 
og forskellig natur 
fænomener 

 At børnene på eget 
initiativ bruger 

 Udstilling af 
materialer fra 
naturen 

 Tage billeder – 
lave 
fotoreportage 

 Fortællinger/ 
genfortællinger 
af oplevelser 

 Udstilling af 
plancher, 
børnenes forsøg 
og produkter 

 I.f.b. med 
temauger, 
logbøger, 
nedskrive 
observationer. 

 Hjemmesiden 

 Evalueringsskem
aer 

 Slide-show med 
billeder 

 SMTTE modellen 
hænges op på 

 Dialog/evaluering 
mellem kollegaer 

 Prioritering af 
evaluering på 
personalemøder 

 Læreplaner på 
dagsorden 
jævnligt ved 
stuemøder, 
personalemøder 
og 
bestyrelsesmøder 

 Evaluering ved 
samtaler med og 
mellem børnene 

 Personalemøder 
med evaluering af 
dagligdagen, 
temauger, ture og 
andre forløb samt 
børnenes 
engagement og 
glæde ved 
udfoldelse og 
aktiviteter i 



naturen 

 At de voksne tilbyder 
pædagogiske tiltag, 
som giver børnene 
lyst til oplevelser i og 
med naturen 
 

 Vi voksne 
fungerer som 
rollemodeller, 
inspirationskilder 
og udviser 
respekt, 
ansvarlighed og 
videreformidler 
dette  

 Vi læser, tilegner 
os viden og 
fordyber os i 
materialer/bøger 
der omhandler 
natur og 
fænomener 

 Vi laver 
årstidsrelaterede 
aktiviteter 

 Vi griber de 
naturfænomener 
der opstår og 
følger børnenes 
fodspor 

 Vi er 
opmærksomme 
på regn, sol, sne, 
varme, kulde og 
farver i vores 
daglige færden 
på legepladsen 

 på legepladsen 
skabes  rum til 
fordybelse, 
udfordring, 

naturens 
materialer i deres 
leg 

 At børnene 
kopierer eller leger 
videre på 
igangsatte 
aktiviteter 

 At børnene er 
opsøgende og 
nysgerrige i.f.t. at 
erhverve sig ny 
viden 

 At børnene giver 
udtryk for 
følelser/egen 
behov i.f.t. 
årstider, 
påklædning m.m. 

 At børnene er 
aktive, fantasifulde 
og udviser lyst til 
motorisk 
udfoldelse i 
naturen 

 At børnene 
beskriver sanse-
oplevelser 

 At børn der 
tidligere har haft 
mindre lyst til 
udeliv udviser 
større interesse 
herfor 

opslagstavlerne 

 Skrift om 
oplevelser på 
tavlen 

 Dialog med 
forældre 

naturen 
 



undersøgelse, 
samarbejde m.m. 

 Vand på 
legepladsen 

 Aktivitet i 
udeværkstedet 

 


