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Evaluering af projekt om DYR 
Evaluering af dyreprojekt 

 Hvilke fund 
 Hvilke tegn i SMTTE? 

 

I hvor høj grad ser vi tegn på: 
A. At børnene udviser respekt ved at passe på dyr og dyrs bosteder som f.eks. insekthuse.  
B. At børnene gør hinanden og de voksne opmærksom på, hvis de ser noget der er 

ødelæggende for dyr. 
C. At børnene er optaget af emnet i deres leg og deres kommunikation 
D. At børnene er nysgerrige og undersøgende på eget initiativ. 

 

Mål: 
E. At børnene opnår en interesse og nysgerrighed og forståelse for dyr 

 Mini-Knud´ternes mål: at give børnene et større kendskab til livet under overfladen 
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Udfordringer i vores pædagogiske praksis i projektperioden: 

Mini-Knud´ter: Dyr i vandet 
 Alder, vi har forventet for meget 
 Udfordring når vi slår vores lege- og læringsgrupper sammen; for mange børn samlet 
 Forberedelsen skal være grundigere 
 Årstiden har været en udfordring ift. at samle eks. vandmænd, haletudser, m.v. 

 

Mellem-Knud´ter: Kattedyr 
 Voksenmotivationen 
 Fange børnenes interesse for emnet 
 Skiftende kollegaer pga. langtidssygemelding 
 Børnenes egen nysgerrighed for emnet 
 Børneinddragelse i gang-arealet ved dyrene 

 

Maxi-Knud´terne: Dyr i luften 
 At få legen ind i emnet 
 Emnet var ikke børnenes valg – deres interesse skulle vækkes 
 At få børneperspektivet nok i spil 

 

Hvad fungerede godt i vores pædagogiske praksis i projektperioden: 

Mini-knud´terne: 
 Det har fungeret godt at gribe børnenes input og viden. Herefter arbejdede vi ud fra disse 

(hvilke dyr kender de?) 
 Vi lavede visuelle og fysiske produkter (akvarie, dekorerede vinduer med fisk, fiskestænger 

tilgængelige til at fiske laminerede fisk, krabber, konstruerede en hval) 
 Emnet har fanget børnenes interesse. Vi kan se, at de bruger det i deres leg. 
 Børnene har været optaget af at se på film og plakater med og om dyrene 

 

Mellem-Knud´ter: 

 Små film om kattedyr i de små lege- og læringsgrupper 
 Så børnene inddrager kattedyr i deres lege 
 Legede nye lege med dyr i gymnastiksalen 
 Sjove katte-videoer hvor kattene er bange for agurker – masser af latter 
 At se deres opmærksomhed på dyr i udelivet 
 fælles projekt med at lave en tiger i pap-maché 

 

Maxi-Knud´ter: 

 De fik en ny viden 
 Der opstod en nysgerrighed 
 FLOW i samtalerne om emnet 
 Stort engagement ved de kreative projekter (Fugle i pap-maché, ugle-perleplader) 
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 Forældreopbakning 
 Anerledes fokus på turene 

 

Muligheder i forhold til at udvikle vores pædagogiske praksis i næste projektperiode 
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