
 
 

MÅNEDSPLAN SKOVSER AUGUST 

Velkommen alle Skovserne og alle skovser forælder!                                                                                                                             

Skovsergruppen består af Clara, Erik, Alma U, Asda, Felix, Kira, og Kasper. Det er en lille hyggelig gruppe 

som vil vokse sig større i løbet af året.  Bodil og Ina vil være primær voksne og vi glæder os til at lave en 

masse sjove, lærerige oplevelser sammen.                                                                                                                                                             

Her i august skal vi rigtig lære hinanden at kende. Vi vil have sproget i fokus, så vi skal ud og opleve noget, 

så børnene har en masse at fortælle når de kommer hjem fra børnehaven. Det kan være svært for barnet 

lige at huske hvad vi har lavet I børnehaven, men så kan I forældre sammen med barnet se billeder fra 

dagen på vores Facebook gruppe: Hanstholm Naturbørnehave, på den måde kan det være nemmere at få 

en samtale op og køre med barnet.  

Husk, at få navn på alt tøj og fodtøj, så har vi en chance for at kunne hjælpe jer med at finde det hvis det 

skulle blive væk.  

Venlig Hilsen Ina, og Bodil  

 

10. Mandag  Vi er på legepladsen og snakker om sommerfugle og laver blomster og mad til 
sommerfuglene. Medbring gerne tomme sodavandsflasker med skruelåg. 

 

11. Tirsdag Vi går ud på skrænten på sommerfuglejagt!  

12. Onsdag Vi cykler en tur ned på stranden og samler drivtømmer.  

13. Torsdag Vi cykler I Hawskoven og udfordrer motorikken på forhindringsbanen.   

14. Fredag  Fællesaktiviteter  

Weekend    

17. Mandag Vi snakker om trolde og laver vores egen trold.   

18. Tirsdag  Vi går i troldeskoven og laver trolden færdig.  

19. Onsdag  Vi går leger trolde og laver trolde mad.   

20. Torsdag  Vi cykler en tur til stranden og samler skrald og snakke om at passe på naturen.  

21. Fredag  Fællesaktiviteter  
Weekend   

24. Mandag Vi snakker om farven gul, og laver flotte solsikker.   
25. Tirsdag Vi cykler ud I det blå og snakker om farven blå.  
26. Onsdag Vi cykler en tur til stranden og samler skrald, sorter det i farver og snakke om at passe på 

naturen. 

27. Torsdag Vi ser og snakker om noget af det skrald vi har fundet og laver skralde kunst.  

28. Fredag  Fællesaktiviteter 

Weekend   

31. Mandag Vi færdiggør vores skraldekunst og laver en lille udstilling. ☺   

 
 



 
 


