
Pædagogiske mål for læreplanstemaet: Natur, udeliv og science 
 

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaet Natur, udeliv og science skal tage udgangspunkt i beskrivelsen af 

temaet og to pædagogiske mål målrettet børn i aldersgruppen 0-5 år. De to pædagogiske mål er følgende:  
 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler 

deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets 

forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig 

udvikling.  
 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i 

deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, 

herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.  

 

Eksempel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokseninitieret aktivitet 

Dyrke og slagte 

 
 

Kultur og fællesskaber 
 

Vi har faste traditioner, som børnene kan 

glæde sig til 

 

Det skaber fælleskab at være sammen om 

en oplevelse og opgave 

 

Respekt om hvordan vi behandler dyr og 
afgrøder og skaberværket 

 

   
 

Natur, udeliv og science 

Vi sanser naturen: ser og mærker hvad hønen ”indeholder”, 

dufter jorden og gulerødderne når vi hiver dem op, hører 

dyrenes lyde, smager på frugter og bær osv.  

Vi oplever i Guds skaberværk, at et frø kan blive til en 

gulerod, persille, blomst -  når de har vand og solen skinner. 

Vi er nysgerrige på naturen. Hvad kan fjeren, ægget, hjertet, 

frøet, jorden, gødning? 

Vi tæller frø, snakker om så afstand og sammenligner 

frøene/planterne og snakker om hvad der kan gro i DK og 

hvilke planter/frugter der vokser bedst i andre lande. 

 

 

 

Personlig udvikling 

At håndtere væmmelse, nysgerrighed, 

overraskelse, sorg… 
 

At lære at sætte personlige grænser og 

være villig til at skubbe dem, med 

trygheden i at der altid er en voksen der 

passer på mig. 
 

At få en oplevelse af modsætninger som 

vækst/visne-fødsel/død… 
 

 


