
MÅNEDSPLAN SKOVSER APRIL 
Så er det forår og køkkenhaven skal ordnes, og der skal sås til forspiring. Vi skal fejre dronnings fødselsdag og i gang 
med et dinosaurus projekt. Naturen ændrer sig. Vi skal se på forskellige blade og ned til åen og fange haletudser. ☺  

Mvh. Ina, Elisa og Bodil  
  

                     Venlig Hilsen Elisa, Ina og Bodil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekend PÅSKEFERIE  

5. mandag PÅSKEFERIE  

6. tirsdag Vi skal ud at finde forårstegn, snakke om spire og finde spire i skovbunden. Motorikken skal udfordres 
i ujævnt terræn og sanserne skal i spil ved at grave i skovbunden, - mærke og dufte. 

Læreplanstemaer: Natur, udeliv og science - Krop, sanser og bevægelse. 

 

7. onsdag Vi skal i gang med køkkenhaven, ærter, solsikker, blomsterkarse skal forspires. Vi skal snakke om 
hvordan planter gror, og hvad vi kan høste hvis vi passer dem. 

Læreplanstemaer: Natur udeliv og science – Kommunikation og sprog 

 

8. torsdag Vi ud i naturen og lave børne yoga: Vi skal være et lille frø der vokser op og bliver et stort træ. Vi skal 
øve os på at deltage i en fælles aktivitet, fokus: fordybelse, selvtillid og selvværd. 

Læreplanstemaer: Krop, sanser og bevægelse, Alsidig personlig udvikling 

 

9. fredag Forårsarbejde I køkkenhaven, vi skal luge og feje. Og der skal hentes hestemøg ved naboens heste. 
Læreplanstemaer: Natur udeliv og science – Kultur æstetik og fællesskab 

 

weekend   
12. mandag Vi laver kroner og pynt til fejringen af dronningens fødselsdag i morgen. Vi snakker om 

fødselsdagstraditioner og om kongefamilien og leger fødselsdags rolle lege. 
Læreplanstemaer: Kultur, æstetik og fællesskab - Social udvikling. 

 

13. tirsdag Dronningens fødselsdag skal fejres med bål mad, menuen er dronningens livret PANDEKAGER.  
Børnene hjælper med forberedelserne af bål, borddækning og madlavning. 

Læreplanstemaer: Social udvikling - Alsidig personlig udvikling. 

 

14. onsdag Vi tager på fugletur med fuglekikkerter og øver os på fuglenes stemmer. Vi bevæger os i ujævnt 
terræn og søger naturens forhindringer for at udfordrer motorikken. 

Læreplanstemaer: Natur udeliv og science – Krop, sanser og bevægelse. 

 

15. torsdag Vi skal ud at bygge en fuglerede, vi snakker om at ruge, og leger fugle der skal finde mad til deres 
unger. At være omsorgsfuld er i fokus. 

Læreplanstemaer: Natur, udeliv og science – Social udvikling. 

 

16. fredag Vi spiller fugle vendespild, vi øver os i de forskellige fugle arter, i at deltage i en fælles aktivitet og 
vente på tur. 

Læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling – Natur udeliv og science. 

 

Weekend   
19. mandag Hvordan så dinosaurusser ud og hvorfor lever de ikke mere? Vi skal lave en vulkan i sandkassen og 

lave vores egen fortælling. Vi laver en dinosaurus af avis og æggebakker. Som skal med hjem så 
historien kan genfortælles hjemme ved mor og far. 

Læreplanstemaer: Natur udeliv og science - Kultur æstetik og fællesskab. 

 

20. tirsdag Vi går i fælleskolonihaven og fortsætter på vores dinosaurusser projekt. 
Læreplanstemaer: Natur udeliv og science - Kultur æstetik og fællesskab 

 

21. onsdag  TILLYKKE RASMUS! Færdiggøre vores dinosaurusser projekt. Rasmus’ fødselsdag 
Læreplanstemaer: Natur udeliv og science - Kultur æstetik og fællesskab 

 

22. torsdag Vi skal på dino skattejagt og leder efter dino fodspor og gå i skovbunden med bare tær 
Læreplanstemaer: Natur udeliv og science – Krop, sanser og bevægelse. 

 

23. fredag Vi tager en sprogkuffert med på vores tur  
Weekend    
26. mandag Vi snakker om haletusser, hvad bliver de til? Hvem er deres fjende?  En lille gruppe cykler til åen og 

fanger haletusser. Resten leger haletudse fangeleg i små grupper. Vi øver os i at indgå i en fælles 
aktivitet med regler. 

Læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling – social udvikling - Natur udeliv og Science 

 

27. tirsdag Vi snakker om haletusser, hvad bliver de til? Hvem er deres fjende?  En lille gruppe cykler til åen og 
fanger haletusser. Resten leger haletudse fangeleg i små grupper. Vi øver os i at indgå i en fælles 

aktivitet med regler. 
Læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling – social udvikling - Natur udeliv og Science 

 

28. onsdag Vi snakker om blade og træer. Hvordan ser de ud? Vi laver et træ af aftryk af vores hænder og arme, 
den bløde pensel kilder og stimler følesansen, vi tager følekufferten ud og mærke forskellige pensler 

og børster mod vores hud. 
Læreplanstemaer: Krop, sanser og bevægelse - Kultur æstetik og fællesskab – Natur udeliv og Science. 

 

29. torsdag Vi går ud og ser på ny udsprungne træer, hvad er det for et blad hvilken form og kendetegn har det? Vi 
lægger os i skovbunden og ser op i bladene og øver os i at være helt stille, og slappe af sammen. Vi 

opsøger naturens forhindringer og udfordrer motorikken. 
Læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling - Natur udeliv og Science – Krop, sanser og bevægelse 

 

30. fredag STOR BEDEDAG   

 
 


