SMITTE-model på emnet ”Natur og Naturfænomener
Lavet af Anja – Anders – Thomas og Hanne
Påbegyndt den 3.1.18

Sammenhæng:
I januar og Februar, arbejder vi med emnet ”vinter Eksperimenter”, ud fra vores
lærerplanstema. Begge grupper, både spirer og kogler, arbejder hver formiddag,
med emnet, fra kl. 9.00 – 11-00. Vi er 12 børn og 1pædagog + 1 medhjælper hos
spirerne og 18 børn, 1 pædagog og 1 pæd.assistent hos koglerne.

Mål:
•
•
•
•
•
•

At børnene får en viden om naturen om vinteren.
At børnene får oplevelser i naturen – besøge søen – bakken - skoven
At børnene gennem eksperimenter får kendskab til kulde og varme.
At børnene oplever glæden ved naturen om vinteren.
At børnene lærer om hvad dyrene spiser om vinteren
At børnene får lyst til at udforske naturen.

Tiltag:
• Vi synger vintersange – Snemand frost og frøken tø – Nu sner det nu sner det
–Oppe i Norge
• Vi går på opdagelse ved søen, og ser og mærker på isen. Vi samler is, og hvad
der sker med den, når det smelter, og ser hvad det indeholder.
• Vi laver eksperimenter med frosne ærter. Vi giver børnene frosne ærter, og
ser om de hoppe – hvad sker der når de er tøet op – smager på frosne og
optøede.
• VI snakker om påklædning. Hvorfor er det vigtigt at være ”rigtig” klædt på.

• Vi laver mad på bål. Børnene er med til at snitte grøntsager til suppe på bål –
børnene laver dej, til boller på bål – de laver dej til pandekager på bål

• Vi laver fedtkugler til fuglene og hænger dem op. Børnene får hver en klat
palmin, hvor i de blander havregryn – rosiner – fuglefrø, som de så kommer i
bunden af en overskåret mælkekarton. De bliver hængt op i træerne på
legepladsen.
• Vi kælker på bakken og bygger snemænd. På kælkebakken lærer børnene at
kælke sammen 2 og 2, og vise hensyn. ( man starter ikke med at køre ned, før
de andre er oppe. Børnene triller snekugler, og hjælper hinanden med at
bygge en snemand.

Tegn:
• Vi ser børnenes glæde ved at deltage i det vi har tilrettelagt.
• At børnene snakker og fortæller om det de oplever, både indbyrdes og til
andre.
• At børnene bruger deres fantasi, og finder på nye ting
• At børnene får røde kinder.
• At børnene vælter og griner af sig selv.
Evalueret d. 21.2.18
Det har været rigtig godt, at vi har valgt at bruge 2 mdr. til vores emne, og har
samtidig haft tid, til at få snakket i grupperne. Børnene har været meget
engagerede, og vi kan sagtens flere emner på næste gang.

