
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skovser Juni 2021      
Vi tager nu hul på sommermånederne og vi glæder os til, at vi sammen skal udforske naturens rige dyreliv. Vi skal 

blive klogere på snegle, bænkebider, sommerfugle og myre. Dette vil vi blive når vi tager på tur og ved at være 
undersøgende i fællesskab samt gennem sjove lege. 

                                                                                                                                                              
 AKTIVITET: LÆREPLANSTEMA: 

1. Tirsdag Hvad er en snegl? Sneglevæddeløb  Natur, udeliv og science 
Kommunikation og sprog 

2. Onsdag Vi skal på tur ug og finde snegle med og uden hus på. vi samler tomme 
sneglehus, som vi skal bruge de næste at lave en sneglefamilie. 

Krop, sanser og bevægelse 

3. Torsdag Vi skal lave en snegl familie ud af sneglehuse og ler. De skal med hjem så 
mor og far kan høre om snegle. 

Krop, sanser og bevægelse 
Kultur, æstetik og fællesskab 

4. Fredag Vi skal lave en snegl familie ud af sneglehuse og ler. De skal med hjem så 
mor og far kan høre om snegle. 

Krop, sanser og bevægelse 
Kultur, æstetik og fællesskab 

weekend Fars dag  

7. Mandag Hvad er en bænkebider? Hvad spiser den?  Hvor bor den? 
Vi skal på bænkebider jagt.  Øver os i at samle dem op uden at mase den, 

hvilket kræver finmotorik.  

Alsidig personlig udvikling Krop, 
sanser og bevægelse 

8. Tirsdag Hvem er bænkebiderens fjende? Vi skal lege bænkebider leg, gemme os 
under Bark(tæpper)for alle dens fjender. Vi skal øve os i at være med i en 

fælles aktivitet. 

Alsidig personlig udvikling Krop, 
sanser og bevægelse 

9. Onsdag Vi skal lave en bænkebider labyrint og se hvor bænkebiderne helst vil være 
der hvor der er vådt eller der hvor der er tørt?   

Natur, udeliv og science 

10. Torsdag Vi skal lave en bænkebider af æggebakker som skal med hjem så mor og 
far kan høre om bænkebideren. 

Kultur, æstetik og fællesskab 
Kommunikation og sprog 

11. Fredag Vi skal lave en bænkebider af æggebakker som skal med hjem så mor og 
far kan høre om bænkebideren. 

Kommunikation og sprog 
Kultur, æstetik og fællesskab 

Weekend   

14. Mandag Vi holder fødselsdag for Kira.  
Hvad er en sommerfugl? Hvordan er dens livscyklus? Vi leger sommerfugle  

Natur, udeliv og science krop 
og bevægelse 

15. Tirsdag Sommerfugle safari Krop, sanser og bevægelse 

16. Onsdag  Vi holder fødselsdag for Felix. 
Vi ser om vi kan fange nogle sommerfugle og se nærmere på dem 

Krop, sanser og bevægelse 
Alsidig personlig udvikling  

17. Torsdag Vi skal lave en sommerfugl som vi hænger op som vores egen 
kunstudstilling 

Krop, sanser og bevægelse 
Alsidig personlig udvikling 

18. Fredag Vi går op til fyret. Her skal vi se ustillingen om sommerfuglen ensianblåfugl Kultur, æstetik og fællesskab 

Weekend    

21. Mandag  Hvad er en myre? Hvor bor den?  Hvad spiser myrer? Hvad er myresyre?  
Vi leger myre familier.   

Natur, udeliv og science. 

22. Tirsdag Vi skal ud og finde en myretue. Kan vi finde myreveje? Vi skal ud og 
udfordrer motorikken. Kravle igennem skoven som en flok myrer der har 

travlt med at finde mad og holde deres veje fri for grene. 

Kommunikation og sprog 

23. Onsdag Sankthans Hygge med bål  Natur, udeliv og science. Krop, 
sanser og bevægelse 

24. Torsdag Vi skal lave en myre i ler. Den taktile sans skal udfordrers i det bløde ler. Kultur, æstetik og fællesskab 
Kommunikation og sprog 

25. Fredag Vi skal lave en myre i ler. Den taktile sans skal udfordrers i det bløde ler. Kultur, æstetik og fællesskab 
Kommunikation og sprog 

Weekend    

28. Mandag  Vi snakker om hyldeblomsten     Krop, sanser og bevægelse 
Alsidig personlig udvikling 

29. Tirsdag Vi holder fødselsdag for Merle. 
Vi tager ud og finder hyldeblomster, som vi tager dem hjem til saft 

Natur, udeliv, og science krop, 
sanser og bevægelse 

30. Onsdag Vi laver hyldeblomstsaft og smager ingredienserne Natur, udeliv, og science krop, 
sanser og bevægelse 

  


