SMITTE-model på emnet ”vinter”
Lavet af Hanne
Påbegyndt d. 8.1.2016
Sammenhæng:
I Januar måned arbejder vi med emnet årstiden (vinter) og i samarbejde med
børnene, og ud fra vores lærerplaner, arbejde i vores 2 grupper, hver formiddag.
Vi er nu 12 børn hos koglerne, og 2 voksne. I den lille koglegruppe er der 5 børn,
fordelt på 3 drenge og 2 piger, og hos skolekoglerne er vi 1 dreng og 6 piger.
Mål:







At børnene synger vintersange
At børnene får oplevelser ude i naturen.
At børnene oplever udfordringer.
At børnene bliver mere sikre, når de klipper
At børnene oplever glæden ved det de maler
At børnene får lyst til at udforske naturen.

Tiltag:
 Vi synger snemand frost og frøken tø – se se se, Inat er faldet sne – nu sner
det, nu sner det.
 Vi kælker og børnene hjælper hinanden, med at trække slæderne.
 Vi snakker om hvordan man kan kælke, og om hvordan man får alle med.
 Vi klipper snemænd – snefnug – sjove snemænd i flamingo.
 Vi maler billeder, som omhandler vinter, og skriver til billedet.(skolekoglerne)

Tegn:





At vi ser børnene deltage ivrigt
At børnene ser/og er glade, for aktiviteterne.
At børnene alle fortæller, til hinanden og andre, om det de oplever.
At børnene bruger deres fantasi, og finder på nye ting.

Den lille kælkebakke

Vi maler og skriver der til.

store og små kælker

Vi klipper snefnug

to på kælk, det er sjovt.

der klippes flamingo snemænd

Evalueret d. 22.1.2016
Det har været 2 dejlige uger, hvor vi rigtigt kunne udforske og afprøve vores emne,
da vi var så heldige at have en del sne. Vi så nogle børn, som alle var gode til at
komme med ideer til leg, på slæderne, og som var dygtige til at hjælpe hinanden, og
dem som ikke rigtig var så modige endnu. I de indendørs aktiviteter, kom børnene
med mange gode forslag, til hvad man kunne tegne/male, og alle er gode til at give
hinanden ros, for det de laver. Det er et godt emne, som vi sagtens kan tage op igen
næste år.

