
Kulturelle udtryksformer. 
 
Et barn i Smørblomsten skal opleve… 
 
Voksne der opsøger kultur og udtrykker sig kulturelt. 
Traditioner. 
Alternative normer og traditioner. 
Kulturelle oplevelser i det omgivende samfund. 
Teater forestillinger enten i børnehaven eller i nærmiljøet. 
Musik oplevelser enten i børnehaven eller i nærmiljøet. 
Besøg på biblioteket. 
 
 
Et barn i Smørblomsten skal møde…. 
 
Voksne det udtrykker sig kulturelt. 
Voksne der støtter barnet i at eksperimentere. 
Voksne der støtter barnet i at afprøve forskellige udtryksformer. 
Andre kulturer. 
Materialer og redskaber til at udtrykke sig selv kulturelt. 
Tid og rum til udfoldelse. 
 
Et barn i Smørblomsten skal lære…. 
 
Om kulturelle udtryksformer. 
Om vores traditioner i forbindelse med højtider. 
Om forskellige måder at leve på. 
Om andre kulturer. 
Om musik. 
Om teater. 
Om forskellige materieller og redskaber til at udtrykke sig. 
 
 
Et barn i Smørblomsten skal føle… 
 
Nysgerrighed. 
Lyst til at udtrykke sig. 
At de voksne er aktive kultur brugere. 
At de voksne støtter barnet i at eksperimentere og afprøver. 
At de har et kendskab til andre kulturer. 
At der er tid og rum til at udtrykke sig kulturelt. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Natur og naturfænomener 
 
Et barn i Smørblomsten skal opleve…. 
 
Årstidernes skiften. 
Glæde ved at færdes i naturen. 
Respekt og forståelse for natur og miljø. 
Dyrenes verden og adfærd. 
Leg i naturen. 
Voksne der viser glæde , interesse og ansvarlighed for naturen. 
Ture til stranden og skoven. 
Forskellige forsøg med at så frø, se dem spirer og gro. 
Respekt for naturen. 
Mad på bål 
 
Et barn i Smørblomsten skal møde….. 
 
Voksne der viser glæde , interesse og ansvarlighed for naturen. 
Naturen i al slags vejr. 
Materiale af ting i naturen som bruges kreativt. 
Dyrs verden og adfærd. 
Motorisk udfoldelse gennem leg i naturen. 
Naturen som et rum for at udforske verden. 
Forskellige måder at bruge bålet på , til mad , snobrød og kreative ting. 
 
Et barn i Smørblomsten skal lære….. 
 
At færdes i naturen med respekt. 
At undres og stille spørgsmål. 
At være ude i al slags vejr. 
At få kendskab til årstidernes skiften. 
At få en fornemmelse af naturens kræfter. 
Glæden ved at færdes i naturen. 
Om dyrs verden og adfærd. 
At lege i naturen. 
 
Et barn i Smørblomsten skal føle…. 
 
Gælde ved naturen. 
Nysgerrighed for naturen. 
Respekt for naturen. 
At naturen er et rum for udfoldelse. 
At voksne viser glæde , interesse og ansvarlighed for naturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krop og bevægelse. 
 
Et barn i smørblomsten skal opleve… 
 
Voksne der støtter barnet i dens motoriske udvikling 
At kroppen spiller en stor rolle når barnets skal lære noget nyt. 
At kroppen er et sanssystem. 
At jo bedre man kender sin krops muligheder og begrænsninger jo bedre kan man forholde sig til 
omverden. 
At der stilles relevante krav til den fysiske udfoldelse. 
At der er et socialt fællesskab ved leg og fysisk udfoldelse. 
 
 
Et barn i Smørblomsten skal møde… 
 
Voksne der støtter barnets i dens motoriske udvikling. 
Fysisk udfoldelse gennem leg / lege. 
Udfordring af alle sanser. 
En udfordrende legeplads der giver gode muligheder for bevægelse. 
Planlagte aktiviteter som styrker motorikken. 
 
Et barn i Smørblomsten skal lære… 
 
Hvordan kroppen fungere. 
Hvad er det der banker i brystet når vi løber hurtigt? 
Hvorfor bliver vi sultne og tørstige? 
At jo mere vi bruger vores krop jo bedre bliver vi til at forholde os til omverden. 
At finde et socialt fællesskab ved at lege. 
Sund og usund mad  
 
Et barn i Smørblomsten skal føle… 
 
Glæde ved at bevæge sig 
Sig som en del af et socialt fællesskab ved leg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sproglige kompetencer. 
 
Et barn i Smørblomsten skal opleve… 
 
Sproget som en måde at kommunikere på 
At kropssproget har en stor betydning i samværet med andre. 
Det talte sprog er måden at løse konflikter på. 
Voksne der sætter ord på handlinger, begreber, oplevelser osv. 
Voksne der er tydelige både verbalt og nonverbalt. 
Den nærværende voksne.  
Den lyttende voksne. 
At skrift sproget har en stor betydning. 
 
Et barn i Smørblomsten skal møde… 
Højt læsning. 
Sproglig stimulation. 
Det talte sprog som en forudsætning for at løse konflikter. 
Naturlig interesse for det skrevne sprog. 
Leg med bogstaver. 
Et dagligt pænt sprog barn-barn , barn-voksen og voksen-voksen. 
Rim og remser. 
Sang og musik. 
 
Et barn i Smørblomsten skal lære… 
At lytte til historie læsning. 
At det talte sprog er forudsætningen for at løse konflikter. 
At det talte sprog er forudsætningen for at kommunikere med andre. 
At skrive og genkende navne. 
At sætte ord på begreber, handlinger , oplevelser osv. 
At det talte sprog og kropssproget har en betydning i samværet med andre. 
 
Et barn i Smørblomsten skal føle… 
At det talte sprog har betydning 
At det talte sprog skaber sociale relationer. 
At det talte sprog er en vigtig forudsætning for at kunne begår sig i samværet med andre. 
At sproget har en betydning i konflikt løsninger. 
At det talte sprog har en betydning i evnen til at kunne sige til og fra. 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skolegruppen. 
 
Et førskolebarn i Smørblomsten skal opleve……. 
 
At blive mere selvstændig 
At kunne modtage en kollektiv besked. 
At have trafik kendskab. 
At sige sin mening. 
At kunne lytte til andre. 
At kunne vente til det bliver ens tur. 
At kunne sætte ord på tanker, følelser og handlinger. 
At spise sund mad. 
At kunne færdes i naturen med respekt for den. 
At afholde traditioner. 
 
 
Et førskolebarn i smørblomsten skal møde …. 
 
Gode kammerater. 
Følelsen af at være en del af gruppen. 
Følelsen af et fælles ansvar. 
Trafik kendskab. 
Vejledende voksne. 
Maddage med sund mad. 
Skovens og havets lyde. 
Naturen. 
Motorisk udfoldelse. 
 
 
Et førskolebarn i Smørblomsten skal lære……. 
 
At være en god kammerat. 
Trafikkendskab. 
At f.eks. Bord dækning er en fælles opgave. 
At tage ansvar. 
At være en god kammerat. 
At sætte ord på følelser og tanker. 
At fortælle hvad de har oplevet. 
At lytte og vente på ens tur. 
At kende sit eget navn. 
At lave ting af naturens materialer. 
Hvor maden kommer fra. 
´Hvorfor vi fejre de forskellige højtider. 
 
Et førskolebarn i Smørblomsten skal føle .. 
 
Nysgerrighed 
Et fælles ansvar. 
Sig betydningsfuld i gruppen. 
Sig selvstændig. 
At naturen er en naturlig del af vores hverdag. 
 


