
Fokus på Vinter og Fugle 2019 

 

SMTTE-modellens 5 elementer : 

 

 

1. Sammenhæng: 

Fokus på Vinter/Fugle i månederne januar og februar. 

2. Mål: 

Børnene skal få mere kendskab til årstiden, Vinter. 

Børnene får skærpet sanserne ude i vintervejret, mærke det kolde vejr på huden, 
finde ud af at det er dejligt at have varmt tøj på når det er koldt. 

Børnene får en øget bevidsthed omkring påklædning. 

Børnene opdager hvilke aktiviteter vi kan lave, når der er sne/frost 

Børnene bliver opmærksomme på hvilke fugle der opholder sig i vores nærmiljø om 
vinteren - Der hænges foto op i vuggestuen af: Måge, råge, gråspurv, skade, 
rødkælk, ørne osv. 

Vi laver pingviner af karton som vi hænger op i vuggestuens troldgren. 

3. Tegn:  

Når børnene får kolde fingre spørger de om vanter eller finder dem selv. 



Vi kan høre at børnene selvstændigt italesætter deres oplevelser, om de ting vi har 
lavet sammen.  

Vi ser at børnene videregiver det de selv er blevet klogere på, vi kan f.eks. se det 
når børnene leger spontant med hinanden. 

4. Tiltag:  

Vi vil læse bøger og synge sange om fugle. Sangeksempler:  3 Små svaler – En lille 
undulat – Højt på en gren en krage. 

Finde is på pytterne når vi er på tur – mærke at is er glat og koldt. 

Vi vil kælke, lave snemænd, slås i sne og smage på sne. 

Mærke på jorden/sandet når der er frostvejr – legesager fryser fast 

Vi tale om hvilket tøj vi skal have på når det er koldt om vinteren. Hænger billeder 
op i garderoben. Termostøvler, termotøj, flyverdragt, hue og luffer. 

Vi vil besøge børnehavens undulater for at se fugle helt tæt på.  

Vi lytter efter fugle, klapper og ser dem flyve, når vi går på de daglige ture. 

Vi laver fuglemad og fodre fugle i haven, kolonihaven, I Vores Skov samt på andre 
ture ud af huset. 

 

5.  Evaluering:  

Vi fik mærket vinterens kulde og leget en masse i sneen. Det er godt at have vanter 

på når det er koldt. Vi fik lavet fuglemad og så hvordan det løbende forsvandt. 

Børnene fik set flere fugle og fandt ud af de spiser fuglefrø og fuglekugler.  Når 

børnene ser fugle klapper de for at få dem til at lette.  


