
 
 MÅNEDSPLAN SKOVSER DECEMBER 2020 

 
Juhu.. nu er det december, og det betyder at vi for alvor skal i gang med at julehygge! Vi skal lave en masse 
sjove og spændende ting til vores julebod, som åbner i cykelskuret. I kan godt glæde jer, for det bliver en 
stor oplevelse, for både store og små, at besøge juleboden, som bliver fyldt med flotte unikke kreationer, 
som børn og voksne har lavet. Der bliver rig mulighed for at købe julegave, mandelgaver og pakker til 
pakkeleg.  

Nissen som bor på børnehavens loft vil som den plejer, skrive nissebreve til os, som vi hver dag vil læse. Vi 
skal hjælpe ham mad at finde hans julehumør, for i år er tingene ikke som de plejer, der er så stille inde i 
børnehaven, Så han er slet ikke i julehumør! Men heldigvis elsker loftnissen sang og musik, og det er vi 
godte til. Så mon ikke det nok skal blive jul. 

 I det hemmelige værksted vil der til det sidste blive arbejdet på de fine julegaver til mor og far. <3  

De dage vi ikke har travlt på værkstederne, vil sproget vare i fokus. Med jul som tema, vil vi lege med 
sproget, igennem sang, fortælling og rim. Samtidig vil vi berøre emnerne: at rejse, følelser, omsorg, 
mobning, at være en god ven.  

Venlig Hilsen Ina og Bodil                                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 

 

1. Tirsdag Vi laver ting til JULEBODEN   

2. Onsdag ”En lille nisse rejste” vi skal snakke om at rejse, og lege at vi rejser ud i verden, 
medbring NISSEHUE, her skal vi snakke om forholdsord, større og mindre end.   

 

3. Torsdag ”Norske nisser nyser ikke” Vi snakker om hvad der rimer, og laver fjollede rim.  

4. Fredag JULEHEMMELIGHEDER  

Weekend   

7. Mandag Vi laver ting til JULEBODEN  

8. Tirsdag  ”På loftet sidder Nissen”   

9. Onsdag  ”Et barn er født i Betlehem” Vi leger juleevangeliet ☺ og snakker om at passe på 
hinanden og være omsorgsfuld.  

 

10. Torsdag  JULEHEMMELIGHEDER  

11. Fredag  Vi laver ting til JULEBODEN  

Weekend   

14. Mandag Vi laver ting til JULEBODEN  

15. Tirsdag ”Kender du den om Rudolf” Vi snakker om at være en god ven og hvad en helt er?   

16. Onsdag JULEHEMMELIGHEDER 

17. Torsdag ”Julemanden Julle” Vi snakker om hvad der rimer, og laver fjollede rim. 

18. Fredag  JULEHYGGE OG JULEHEMMELIGHEDER 

Weekend   

21. Mandag JULEHYGGE OG JULEHEMMELIGHEDER  

22. Tirsdag JULEHYGGE OG JULEHEMMELIGHEDER  

23. Onsdag JULEHYGGE OG JULEHEMMELIGHEDER 

24. Tirsdag GLÆDELIG JUL TIL ALLE OG GODT NYTÅR!  
 


