
MÅNEDSPLAN SKOVSER SEPTEMBER 

Vi skal i denne måned sige velkommen til Tobias, og et glædelig gensyn til familien. VELKOMMEN!  
Clara har fødselsdag d. 21 hvor hun bliver 3 år!  Så hende skal vi rigtig fejre, med sang og musik her 
i børnehaven.   
Denne september måned bliver noget helt spicelt, vi skal nemlig starte op på legekunstprojektet. 
Vores mål med projektet er, at der skal mere sang og rytmer ind i vores hverdag. Musikpædagog 
Signe Højmark Thaarup, vil komme nogle fredage og lege sammen med os, så vi voksne kan suge 
til os, af alt hendes viden og erfaring.   
Vi i personalegruppen har tænkt over, hvad vi kan tilføjer til hverdagen, i forhold til sang og musik. 
Det har stor betydning, at det er noget vi kan tage med os på tur! Derfor bliver vores 
legekunstprojekt i skovser og skovtrolde gruppen, at lave en Gøglervogn fyldt med instrumenter. I 
børnehaven vil vi åbne for et instrumentværksted, hvor der skal være tid til fordybelse, og 
eksperimenter med lyder og matrialer. Gennem hele projektet, vil vi voksne skulle reflekterer, og 
evaluere fra dag til dag, så vi på den måde, kan udvikle vores pædagogiske praksis.  
I processen med at lave Gøglervognen vil vi have fokus på fordybelse, ekspermentering, barnets 
spontane sang og rytmer. Vi vil arbejde med forskellige naturmatrialer og genbrugsting som vi selv 
samler i naturen.   
 

 
 
 

1. Tirsdag Vi går i vores skov og laver vores egne trommestikker   

2. Onsdag Vi fortsætter med gøglervognen på legepladsen.  

3. Torsdag Vi cykler til hawskoven og færdiggøre vores trommestikker    

4. Fredag LEGEKUNST: Signe kommer og leger med os ☺  

weekend   

7. Mandag Gøglervognen skal males vi er på legepladsen.  

8. Tirsdag Vi går i skoven bag Hotellet for at finde natur materialer til vores instrument værksted.   

9. Onsdag Gøglervognen males færdig!  

10. Torsdag Vi cykler til stranden for at finde materialer til vores instrument værksted.  

11. Fredag LEGEKUNST  

Weekend   

14. Mandag Gøglervognen skal polstres og ”gøgles op” vi er på legepladsen.   

15. Tirsdag Vi skal besøge genbrugsbutikken for at finde til vores instrument værksted.   

16. Onsdag  Gøglervognen skal polstres og ”gøgles op” vi er på legepladsen.  

17. Torsdag Gøglervognen skal pyntes og ”gøgles op”  

18. Fredag LEGEKUNST: Signe kommer og leger med os ☺  

weekend    

21. Mandag  Vi er på legepladsen og arbejder på Gøglervognen og i vores instrumentværksted. 
 CLARA`S FØDSELSDAG 

 

22. Tirsdag Vi går jorden rundt og afprøver vores instrumenter.  

23. Onsdag Vi er på legepladsen og laver pynt til gøglervognen.  

24. Torsdag Vi går i troldeskoven og spiller for troldene   

25. Fredag LEGEKUNST: Signe kommer og leger med os ☺  
Weekend    

28. Mandag Vi arbejder i instrumentværkstedet på legepladsen.  

29. Tirsdag Vi cykler ud til skrænten for at høre krondyrene brøl og vi bruger vores egne stemmer til at 
brøle igen. 

 

30. Onsdag  Vi køre op til kolonihaven med vores gøglervogn og spiller og gøgler. ☺  



 
 
 
 
 
 


