
 MÅNEDSPLAN SKOVSER FEBRUAR  
 

 I januar har vi budt velkommen til Harald, Alberte, Laura Sofie og deres familier. Endnu en gang VELKOMMEN! Da 
Skovsergruppen stiger i antal, hvilket vil fortsætte frem til sommer, siger vi velkommen til Elisa, som nu er fast voksen 
sammen med Ina og Bodil. Et stort TILLYKKE til Harald som bliver 3 år i februar måned. Vi glæder os til at fejre dig.   
Vi skal ud på tur så meget så muligt, børnene er delt op i 3 faste grupper. Hver dag vil vi spise formiddagsmad under 
halvtaget kl.09.00 og klokken 10.00 vil vi gå ud af lågen. Hvis der er brug for at aflevere senere en dag, er I velkomne til 
at ringe og høre hvor vi er. Vi er hjemme i børnehaven igen senest kl. 13.00 hvor dem som har brug for en 
eftermiddagslur bliver puttet.   
Børnene er for tiden meget optaget af farver så vi vil i denne måned fordybe os farver igennem leg og aktiviteter. Vi 
skal ud i naturen og udfordrer motorikken og finde farverne i naturen og vi skal blande farver og opdage vi kan lave 
nye farver. Vi vil snakke om fastelavn, lave fastelavnsris og masker.                                                                                                            
Venlig Hilsen Elisa, Ina og Bodil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mandag Vi snakker om solen og om farven GUL. Vi spiller vendespil med farver, former og ord. Vi øver os på at 
vente på tur og følge regler. Læreplanstema: Social udvikling, kommunikation og sprog,  

 

2. Tirsdag Vi skal snakke om farven BLÅ, og lege kims leg med blå ting, når vi leger kims leg, udfordres børnenes 
hukommelse, og de øver sig I at holde fokus.   

Læreplanstema: Alsidig, personlig udvikling - Kommunikation og sprog.    

 

3. Onsdag Vi skal snakke om farven SORT og et hemmeligt dyr som er sort? Vi skal ud i naturen og lege at vi er 
det hemmelig dyr og udfordrer motorikken I udjævn terræn, vi skal hjælpe hinanden igennem alle 

forhindringerne. Læreplanstema: Alsidigpersonlig udvikling - Krop, sanser og bevægelse.  

 

4. Torsdag Vi skal snakke om farven RØD, og øve os på remsen om den røde ræv og lave en rævemaske. Masken 
skal farves med farvekridt som udfordrer finmotorikken.  Læreplanstema: Kultur, æstetik og 

fællesskab.    

 

5. Fredag Vi skal male smukke billeder og blande farver.  
 Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskab - Natur udeliv og science  

 

Weekend   

8. Mandag Vi snakker om fastelavn, hvad har børnene af erfaring med fastelavn? Hvilke traditioner kender de?  Vi 
finder silkepapir og pap frem og laver pynt til fastelavnsris. Finmotorik og koordination bliver 

udfordret i arbejdet med saksen. Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskab. 

 

9. Tirsdag Vi går ud og finder grene til vores fastelavnsris. Vi undersøger grenene og snakker om knopperne og 
om hvordan grenene ser ud om sommeren og hvordan de ser ud her om vinteren. Vi forsøger ikke at 

gå på stierne for at udfordrer motorikken – kravle under over grene og møde naturens naturlige 
forhindringer. Læreplanstema: Natur udeliv og science - Krop, sanser og bevægelse.  

 

10. Onsdag Vi er fjollet og prøver forskellige roller af. Vi laver en sjov næse af æggebakker, og stimulere sanserne i 
ansigt eller på hænder med ansigtsmaling.  

Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling - Krop, sanser og bevægelse. 

 

11. Torsdag Vi maler vores egen tegning af en fastelavnstønde i flotte farver og pynter den. Læreplanstema: 
Kultur, æstetik og fællesskab 

 

12. Fredag Vi laver fine masker med naturmaterialer. Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskab og Natur 
udeliv og science 

 

weekend   
15. Mandag Vinterferie  
16. Tirsdag Vinterferie  
17. Onsdag Vinterferie  
18. Torsdag Vinterferie  
19. Fredag Vinterferie  
Weekend   
22. Mandag Vi skal snakke om farven ORANGE og lege kims leg med orange ting, når vi leger kims leg udfordres 

børnenes hukommelse, og de øver sig I at holde Fokus.   
Læreplanstema: Alsidig, personlig udvikling - Kommunikation og sprog.     

 

23. Tirsdag Vi skal snakke om farven LYSERØD, og spille vendespild med farver, former og ord. Vi øver os på at 
vente på tur og følge regler. Læreplanstema: Social udvikling, kommunikation og sprog 

 

24. Onsdag  Vi skal snakke om farven LILLA og maler lilla billeder. Her får børnene mulighed for at fordybe sig og 
de mange nuancer som farven kan byde på. Læreplanstema: Kultur, æstetik og fællesskab 

 

25. Torsdag Vi skal snakke om farven GRØN, og på farvejagt i naturen efter ting som er grønne. Vi øver os i at 

beskrive det vi finder og bevæger os i ujævnt terræn for at udfordrer både sprog og motorik. 
Læreplanstema: Natur, udeliv og science - Krop, sanser og bevægelse - Kommunikation og sprog 

 

26. Fredag Vi spiller vendespil med farver, former og ord. Vi øver os på at vente på tur og følge regler.  

TILLYKKE TIL HARALD  
Læreplanstema: Social udvikling, kommunikation og sprog 

 

Weekend    
 


