
 
MÅNEDSPLAN SKOVSER NOVEMBER 2020 

Velkommen til Rasmus og Alma, og deres familie, vi glæder os til, at lære jer at kende.                                    
De første to uger vil vi være på børnehavens legeplads og gå på små tur omkring børnehaven, så Rasmus og 
Alma kan falde til, i de nye omgivelser. ☺ Her i november måned bliver der lavet hemmeligheder til jul. Det 
kan være svært at holde på en hemmelighed, når man er 3 år. Vi vil snakke om at overraske, og gøre søde 
ting for hinanden. Vi vil lege hemmelighedslege, hvor man skal øve sig i at holde på en hemmelighed. Alt 
sammen for at øve barnet i at behovsudsætte, hvilket er vigtigt at lære, for at kunne deltage i fællesskabet, 
her i børnehaven og i deres videre liv.                                                                                                                                                                                                    
Det er efterår og naturen forandrer sig, vi skal snakke om hvordan træerne forandrer sig, studere bladene, 
hvad hvilken farve de har? Vi skal lave billeder af de forskellige blade, vi skal snakke om farver, former og 
forskelle og at bladene har forskellige navne. Vi skal lave kranse af bladene, her øves koncentrationen, 
finmotorikken og koordination, ved at barnet holder om ståltråden og trækker bladene på.  Igennem 
fortælling og leg skal vi snakke om hvordan træerne forandrer sig igennem årstiderne. På den måde for 
barnet mulighed for at udvide sin forståelse af hvad et træ er og hvordan træet forandrer sig gennem året.  
Børnene er meget optaget af svampe, så vi vil fordybe os i svampe: snakke om farver, former og at nogen 
svampe er meget giftige.                                                                                                                                               
Hvor er insekterne om vinteren? Vi skal ud og finde insekter og bygge et insekt hotel, så de kan bo der trygt 
og godt. I jagten på insekter vil vi udfordrer motorikken, vi går nemlig ikke på stierne, men igennem skov og 
krat, på den måde kommer vi til mange forhindringer, som skal passeres, ved at kravle eller klatre. Vi 
hjælper hinanden, og snakker om at være gode venner. HUSK at få navn på alt tøj og fodtøj, så har vi en 
chance for at kunne hjælpe med, at finde det hvis det skulle blive væk.  

Venlig Hilsen Ina, og Bodil                                                                                                               

 

2. Mandag  Vi laver hemmeligheder på legepladsen  

3. Tirsdag Vi snakker om efterår og laver bladkranse på legepladsen.    

4. Onsdag Vi laver efterårs billeder af blade, på legepladsen.  

5. Torsdag Vi skal høre og lege historien om det lille træ, som mister sine blade, på legepladsen.   

6. Fredag  LEGEKUNST  

Weekend    

9. Mandag Vi laver hemmeligheder på legepladsen  

10. Tirsdag  Hvad er en svamp? Vi går i skoven bag børnehaven og kikker på svampe.  

11. Onsdag  Vi laver hemmeligheder   

12. Torsdag  Vi laver hemmeligheder  

13. Fredag  LEGEKUNST  

Weekend   

16. Mandag Vi laver hemmeligheder på legepladsen  

17. Tirsdag Hvor er insekterne om vinteren? Vi går på insektjagt i skoven bag hotellet.  

18. Onsdag Vi skal lave et insekthotel, med materialer fra naturen vi går i troldeskoven og samler. 

19. Torsdag Vi går i vores skov og laver insekthotellet færdig 

20. Fredag  LEGEKUNST 

Weekend   

23. Mandag Vi laver hemmeligheder på legepladsen Husk nissehue 

24. Tirsdag Vi snakker om uglen og laver ugler til legepladsen  

25. Onsdag Vi går i skoven bag hotellet og kikker efter uglespor  

26. Torsdag Vi leger ”Hjælp uglen kommer” på boldbanen.  

27. Fredag LEGEKUNST 

Weekend  

30. Mandag Vi laver hemmeligheder  
 
 
 


