
  Idékatalog for tiltag 

 

Idé katalog for tiltag under læreplanstemaerne 

 

Sproglig udvikling:  

 Visuelle bogstaver på gulv, vægge og loft 

 Vi leger med sproget med sanglege, rim og remser, fortællinger, bøger, Ipad.  

 Vi har dialogisk læsning 

 Vi bruger skattekisterne fra to-sprogsvejlederne aktivt, både til de tosprogede børn, der 

skal lære det danske sprog, men også til højtlæsning for alle i børnegruppen.  

 Fortællerkuffert, børnene kan have en kuffert med hjemmefra med ting, som barnet 

fortæller om i daginstitutionen. 

 Vi organiserer og skaber en kultur ved måltiderne, som skaber ro og nærvær og kan 

medføre et godt sprogligt miljø, eks. spisestemmer, præsentere maden, sende rundt og 

vente på tur 

 Vi kan hjælpe barnet med at udvide ordforrådet ved eks. navneopråb , hvor der svares 

med et nyt ord, eks. ”krokus”  

 Vi har apps på Ipad, der kan understøtte og udvikle sproget. 

 Vi er opmærksomme på at bruge nuancerne i sproget – eks. en taburet er ikke det 

samme som en stol, en nederdel er ikke det samme som en kjole.  

Krop og bevægelse: 

 Vi kan give børnene massage og lære dem at massere hinanden, både med hænder, 

fjer, børste m.m.  

 Vi har skovuger med henblik på motorisk udfoldelse 

 Vi har OL – dag på tværs af husene 

 Vi laver brydekampe i puderummet/på legepladsen 

 Vi laver ”wellnes” dage med fodbad, massage og afslapning 

 Vi laver balancebane på gangen 

 Vi cykler med børnene, de store børn uden brug af støttehjul – og opfordrer forældrene 

til at lære børnene at cykle, inden vi skal afsted. 

 Fodbad (om vinteren: ud i sneen med bare tæer og ind i et varmt fodbad bagefter) 

 Vi kan i vuggestuen skrue op for varmen, så børnene har mindre tøj på indendørs og 

derved bedre kan bevæge sig. 

 Vi kan fjerne legetøj fra et rum og bygge det op på ny med puder og bolde. 

 Vi har materiale der stimulerer alle sanser, eks. måtter med dupper på, karussel,  

 Vi kan ligge helt stille og lytte til musik, inden eller efter vi spiser.  

 Projekter som ”Hej, skal vi lege” (DGI) hvor en voksen er ansvarlig for planlægning af 

hele forløbet. 

 Pindsvinløb 

 Lege fra gamle dage på legepladsen 

 Ridderlege.  

 Vi bruger Trine, motorikvejleder fra Tumlehøjen, der hver mandag formiddag kan teste 

kan teste børns motorik, give sparring, lave skriftligt materiale m.m.  
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 Vi skaber miljøer, der appellerer til fysisk bevægelse, griber barnets motivation og 

støtter dem til selvhjulpenhed/selvstændighed.  

 Vi tænker indretning af stuerne, så barnet kan stimulere sig sansemotorisk 

 I vuggestuen bruger vi stiger, så barnet selv kan kravle op i krybberne, på puslebordet 

m.m.  

 

Sociale kompetencer: 

 Vi kan lave børneinterview og her få mere indblik i børnenes følelser og ønsker. 

 Massage og andre sansemotoriske øvelser (den man rører, mobber man ikke) 

 Talekort, hvor vi taler om, hvad der sker på billedet (eks. trin for trin) 

 Samarbejdsøvelser – bundne opgaver, eks. lego, lave malerier sammen m.m.  

 Hjælpevenner – to og to hjælper hinanden i eks. garderobe  - eller store hjælper små. 

 Projekt:”Fri for mobberi”  

 Når vi holder samling, har vi de sociale elementer i spil, børn øver sig på at være i 

fokus, give plads til andre. 

 Madprojekter, som det fælles tredje. 

 Vi tager fotos og taler med børnene om følelser og oplevelser 

 Goddag navne sang, være opmærksom på hinanden, hvem der mangler 

 Arbejde med ”sociale historier” eks. lave en lille bog til barnet 

 Bruge piktogrammer, hvor det er hensigtsmæssigt.  

Natur og naturfænomener: 

 Vi indsamler og bruger naturens materialer – til udstillinger, madlavning m.m. 

 Vi laver bålmad 

 Fra jord til bord – den hele proces, eks. rense en fisk og tilberede/spise den. 

 Vi bruger vores nærmiljøer til at opleve insekter og dyreliv og bruger b.la. 

forstørrelsesglas, terrarier m.m.  

 Vi tager bøger med i skoven, slår op og undersøger og artsbestemmer samt 

kategoriserer de dyr, vi finder.  

 Vi samler affald og laver evt. en udstilling deraf 

 Vi bruger naturens materialer til at lave kunstværker, eks. maler med blomster, græs – 

maler med mudder på papir 

 Vi tager skovle og spande med i skoven og graver efter orme 

 Vi laver kranse af blade 

 Vi tager på fritidsgården og ser på dyrene, til Aqua 

 Vi sår frø, solsikke, karse m.m. og iagttager at det vokser op 

 

 

Kultur og kulturelle udtryksformer  

 

 Formiddagssamlinger 

 Eventyr forestillinger 

 Kunstudstillinger 

 Lave arrangementer for børn på tværs i institutionerne  
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 Højtiderne, jul og påske, vi videregiver traditionerne. 

 Museumsbesøg 

 Vi spiller og synger 

 Børnene har adgang til at høre musik 

 Eventyr og fortæller kasser, feks. med bordteater. 

 Vi lærer børnene tal og bogstaver 

 Børnene tegner sig selv og deres familie 

 

 


