SMTTE modellen
I Norddjurs bruger alle dagtilbud den samme model, når der skal laves
handlingsplaner.
Denne model hedder SMTTE-modellen.
De 5 bogstaver i SMTTE står for:
Sammenhæng
Mål
Tegn
Tiltag
Evaluering
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Titel og årsag
Affald
Danmarks Naturfredningsforening vil være med til at sikre, at børn kan
vokse op i et land, hvor vi passer godt på vores naturressourcer, og hvor
vi kan møde smuk, spændende og ren natur med masser af liv og
oplevelser.
“Affaldsindsamlingen” er Danmarks Naturfredningsforenings årlige
indsamling af affald i naturen. Indsamlingen afholdes hvert år i april, hvor
mange tusinde danskere frivilligt giver naturen en hånd.
Takket være den store fælles indsats får vi en renere og smukkere natur,
der også bliver et sikrere levested for de vilde dyr.

Sammenhæng
For at skabe overblik over årets opgaver / temaer og vigtige begivenheder
har vi i Anholt Børnehave udarbejdet et Årshjul. Her kan man måned for
måned i hovedtræk se traditioner og tilbagevendende aktiviteter. Det er
tænkt som en hjælp til at holde styr på årets mange opgaver og som en
hjælp til planlægningen af diverse aktiviteter.
Hvert punkt i årshjulet beskrives nærmere i en SMTTE.
I det følgende beskrives punktet affald.
I de pædagogiske læreplaner er naturen og miljøet netop noget vi har
valgt, at have fokus på. Vi tilstræber, at børnene udvikler respekt
og forståelse for og oplever glæde ved at færdes i naturen. At de udvikler
en miljøvenlig livsstil, og får lyst til at deltage i miljødebatten og selv
bidrage med visioner for et bæredygtigt samfund.

Mål
Vores mål er, at alle børn er aktive og i bevægelse og mange børn er
sammen i forskellige aldre om at holde naturen ren. At børnene er i
centrum, og lærer om affald, sortering, genbrug, kredsløb og

ressourcer gennem mange forskellige aktiviteter. At børnene tager ansvar,
samarbejder og stimuleres sprogligt mens de lærer om miljøet.

Tegn
For at se om vi er på vej mod opfyldelse af målene, vil vi se efter følgende
tegn:
Børnene taler om hvor lang tid det tager for naturen at nedbryde
eksempelvis cigaretskod, plasticposer, dåser, glasflasker.
Børnene stiller spørgsmål, undres over og får ideer til hvad man selv kan
gøre for at minimere affald.
Børnene finder selv på nye instrumenter og lyde/sange.

Tiltag
For at nå målene vil vi gøre følgende:
Vi vil besøge genbrugspladsen.
Vi vil låne bøger på biblioteket om affald, genbrug, miljø, skrald og
sortering, som vi læser sammen.
Vi vil synge og spille skraldejam (selvbyggede instrumenter af genbrug)
og “Fætter Mikkel”.
Vi vil bygge skibe, rumraketter mm af mælkekartoner, køkkenrullerør,
thebrevsbokse og lignende.
Vi vil gå ture og samle affald og sortere det.
Vi vil spille spil (de små økologer)

Vi vil benytte hjemmesiden www.affald.dk, vise små film derfra mm.

Evaluering
Når vi har investeret tid og energi i et projekt er det vigtigt og relevant at vi
evaluerer. Har vi opnået det vi gerne ville - det vi havde sat os for? Hvad
kan vi bruge vores nye viden til?
Vi evaluerer formativt undervejs i forløbet og på p-møder.
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