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Pædagogisk læreplan for tema 5: Naturen og naturfænomener  
 

Revideret ”syvkant” fremlagt og godkendt på P-møde 12.januar og 24.februar 2010 

Indhold (Tema): 5. Naturen og naturfænomener                 

Mål: 
Overordnet mål = bekendtgørelsens 

mål 

Delmål = institutionens mål 

Overordnet mål for tema 5:  

Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle 

respekt for natur og miljø 

Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og 

fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter 

Børn skal have mulighed for at få mange forskelligartede erfaringer med naturen og 

naturfænomener samt for at opleve naturen som et rum for at udforske verden 

 

Delmål:  

Kendskab til naturen på alle årstider 

Skabe mulighed for gode og alsidige naturoplevelser 

Opleve vind og vejr 

Bruge alle sanser i naturen 

Lære barnet at udvise respekt og ansvarlighed for natur og miljø 

Støtte op om barnets nysgerrighed i forhold til dyr, planter, materialer og 

naturfænomener 

Tegn: Børnene viser:  

 Glæde og interesse for naturen 

 opmærksomhed ved det der sker i naturen   

 glæde ved at skulle ud uanset vejret 

 at de tør røre ved ting i naturen, men samtidig viser respekt for tingene  

 at de undrer sig og undersøger naturens ”materiale” 

 kendskab til planter, træer, fugle og smådyr 

 

Børnene:  

 Klæder sig på efter vejret 

 Giver affald til de voksne 

Arbejdsformer/læringsrum: 

 

 

 

 

Læringsrum 1:  

Voksne som er vidende, 

engagerede, medlevende og 

fortællende. 

Voksne som skaber trygge 

rammer med plads til 

fordybelse 

 

Læringsrum 2: 

Voksne som støtter op om 

den interesse som barnet 

viser. 

Skaber rum til at 

bearbejde erfaringer og 

stiller nye spørgsmål 

 

Læringsrum 3: 

Barnet udforsker selv 

naturen 

De har kendskab til 

blomster, træer, fugle 

og smådyr 

At de har respekt for 

genstande og alt 

levende i naturen 

Rammefaktorer: 

 

 Udegruppen og alle andre udendørs aktiviteter 

Børnenes og personalets 

forudsætninger: 

 

 

 

Voksne som er engagerede, medlevende og giver sin viden videre og viser lyst til livet 

”under åben himmel”  

Voksne giver børnene gode muligheder for natur- og udelivs oplevelser året rundt. 

Børnene har en del kendskab til naturen da de tidligere har deltaget i udegrupper og er 

meget selvhjulpne. De er på nuværende tidspunkt bevidste om deres påklædning i 

forhold til årstiden. 

Dokumentation: 

 

Børnene fortæller hvad der er sket i udegruppen 

Analyse af 

praksisbeskrivelser: 

 

Evaluering 

 

 

 

 

Praksisfortælling og efterfølgende analyse 

Procesbeskrivelser  



Handleplan for tema 5 – Naturen og naturfænomener  
 

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til handleplanen indgår spørgsmål som:  

hvordan (hvilke aktiviteter), hvornår (tidspunkt på året, hvilke uger), hvor (rum, sted), hvem (målgruppe) 

 

Delmål: 
1. Kendskab til naturen på alle årstider: 

Vi når målet ved at: 

- at være ude i naturen og på legepladsen på alle tider af året 

- at være ude i al slags vejr 

 

2. Skabe mulighed for gode og alsidige naturoplevelser 
Vi når målet ved at: 
- tage på ture i skoven 

- tage på tur ved vandløb 

- færdes i forskelligartede terræn 

 

3. Opleve vind og vejr 

Vi når målet ved at: 

- at opholde os ude i al slags vejr 

- tage på kælketur/ lave snemand 

- lege med mudder  

- lege med vand 

 

4. Bruge alle sanser i naturen 

Vi når målet ved at: 

- ture i al slags vejr 

- samle og røre ved ting fra naturen 

- dufte til ting 

- lytte til naturens lyde 

- smage på ting fra naturen 

- synge sange om naturen 

 

5. Lære barnet at udvise respekt og ansvarlighed for natur og miljø 

Vi når målet ved at: 

- de voksne tager ansvaret for, at børnene lærer at passe på naturen.  

- ikke at smide affald, ikke knække grene og smådyr behandles ordentligt 

 

6. Styrke/udvikle og støtte op om barnets nysgerrighed i forhold til dyr, planter, materialer og naturfænomener 

Vi når målet ved at: 

- at de voksne viser engagement  

- giver sig tid til at undre sig sammen med børnene, over det de finder i naturen 

- giver mulighed for at se i naturfaglige bøger for at kunne kæde virkeligheden og billeder sammen 

- vi laver naturbøger 

 


