
Børnehaven Solhusets-Røde Tråd! 
-  

- for de 6 læreplanstemaer, fra gruppe til gruppe! 
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Social udvikling: 
 

Vi arbejder på, at hvert enkelt barn skal føle sig som et værdifuldt medlem af gruppen, - vi siger 

goddag og farvel til hinanden, - vi taler om både de børn, som er her og dem, som holder fri, - vi 

laver lege, som har fokus på de sociale kompetencer. 

 

Vi arbejder på, at børnene skal fungere i en gruppe: 

De 3-årige børn: 

- respektere egne og andres grænser ved fx at støtte børnene og sætte ord på forsk. handlinger. 

De 4-årige børn: 

- øver sig i selv at sætte ord på handlinger og følelser. 

De 4-årige børn: 

- arbejder med ”Fri for mobberi” gennem samtaleplancher. 

Storebørn/kommende Skolebørn: 

- arbejder med ”Fri for mobberi” gennem den ”Positive-Stol”, og samtaler. 

 

Vi arbejder hen imod, at alle børn har en eller flere rigtig gode venner i børnehaven. 

______________________________________________________________________ 

 

 

Kommunikation og sprog: 
 

Vi fortæller historier, og arbejder med dialogisk læsning. 

 

Vi leger med sproget: 

De 3-årige børn: 

- sange og sanglege. 

De 4-årige børn: 

- læser historie, og fjolle bøger. 

De 5-årige børn: 

- øver tal og ord, siger rim og remser, læser børnebøger med kapitler. 

Storebørn/kommende Skolebørn: 

- øver tal og bogstaver, eksperimenterer med sprogskrift, og læser eventyr. 

 

Vi snakker om aktuelle emner: 

De 3-årige børn: 

- at turde fortælle, og vente på tur. 

De 4-årige børn: 

- at genfortælle oplevelser, og kan lytte. 

De 5-årige børn: 

- skelne mellem egne og andres oplevelser, samt fantasi og virkelighed. 

Storebørn/kommende Skolebørn: 

- perspektivere det man selv og andre oplever, samt lege med det filosofiske sprog. 

______________________________________________________________________ 



Kultur, æstetik og fællesskab: 
 

Vi arbejder kreativt med forskellige materialer på kreativ-værksted og på træ-værksted. 

Vi snakker om og arbejder med traditioner, og vi tilbyder forskellige former for musiske aktiviteter. 

 

Vi tilbyder musik og sang i alle 4 grupper. 

De 3-årige børn: 

- klistre, limer, farver og øver sig i at klippe. 

De 4-årige børn: 

- holde på en blyant, blande farver, kan klippe. 

De 5-årige børn: 

- klippe figur ud, tegn opgaver, kendskab til materialer. 

Storebørn/kommende Skolebørn: 

- arbejde selvstændigt, kan håndtere materialer og forsk. redskaber 

______________________________________________________________________ 

 

 

Alsidig personlig udvikling: 
 

Vi sørger for rammer til gruppe-lege. 

De 3-årige børn: 

- fortælle om lege. 

De 4-årige børn: 

- klare rollelege med støtte fra voksen. 

De 5-årige børn: 

- klare rollelege med få deltagere, og uden voksen støtte. 

Storebørn/kommende Skolebørn: 

- kan klare rollelege og regel lege med mange deltagere, uden voksen støtte. 

 

 

Vi holder samling med alderssvarende aktiviteter: 

De 3-årige børn: 

- øver sig i at sidde stille, lytte og kan fortælle, synger og læser historie. 

De 4-årige børn: 

- kan sidde stille i rundkreds mens enkelte andre fortæller, synger og læser historie. 

De 5-årige børn: 

- kan være deltagende og opmærksom, når andre fortæller, læser historie. 

Storebørn/kommende Skolebørn: 

- kan gengive andres fortælling, læser bøger. 

 

 

Vi gør opmærksom på de følelser, der er til stede i en gruppe: 

De 3-årige børn: 

- sætter ord på følelser. 

De 4-årige børn: 

- se og reagere, når andre er kede af det, eller andet. 

De 5-årige børn: 

- aflæser forskellige følelser hos andre børns, og deres handlinger. 

Storebørn/kommende Skolebørn: 

- reflektere og spørge sig selv – er det her godt eller skidt? 

______________________________________________________________________ 



Krop, sanser og bevægelse: 
 

Vi tilbyder yoga og massage i alle 4 grupper. 

Vi bygger motoriske forhindringsbaner inde for alle 4 grupper. 

 

De 3-årige børn: 

- tager tøj på og af med hjælp, og øver sig i at gå på tur. 

De 4-årige børn: 

- tager selv tøj på og af med lidt hjælp, og kan gå længere tur. 

De 5-årige børn: 

- tager tøj på og af uden hjælp, øver selv toilet besøg, og har udholdenhed ved lange ture. 

Storebørn/kommende Skolebørn: 

- hjælper andre med tøjet, holder selv orden i sine ting og garderobe, kan selv gå på toilet, og 

kommer på en heldags tur til Vilhelmsborg. 

 

Vi sikre os at børnene tilbydes grov og fin motoriske udfordringer både inde og ude, ved fx 

klatrevæg, klatre træer, kuperet terræn og forhindringsbaner. 

Vi voksne opfordrer børnene til at øve sig i nye færdigheder alene eller sammen med kammerater. 

______________________________________________________________________ 

 

 

Natur, udeliv og science: 
 

Vi tilbyder udeliv, hvor vi bl.a. rykke indendørs aktiviteter udenfor. 

 

De 3-årige børn: 

- får kendskab til smådyr og insekter. 

De 4-årige børn: 

- kan fortælle om smådyr og planter. 

De 5-årige børn: 

- kender de fire årstider, passer på naturen, har kendskab til smådyr og planter. 

Storebørn/kommende Skolebørn: 

- kan de fire årstider, samler skrald op, kender til dyrs og planters levevis. 

 

Vi sikrer os, at børnene er udenfor i al slags vejr, og mærker årstidernes skiften. 

Vi sikrer os, at børnene oplever noget der spirer og gror, og bliver opmærksomme på fra ”jord til 

bord”. 

Vi sikrer os, at børnene tilbydes forskellige aktiviteter udendørs fx snitte pinde, lave mad over bål 

og skære grønsager. 

 

______________________________________________________________________ 

 

 


