
 
 
 
 
 
 

MÅNEDSPLAN SKOVSER AUGUST 2021 
 

Velkommen alle Skovserne og alle skovser forælder!                                                                                                                             
Skovsergruppen består af lige nu af 11 børn og gruppen vil langsomt vokse sig større i løbet af året. Ina, Karina og 

Elisa vil være primær voksne og vi glæder os til en masse sjove og lærerige stunder.  
Her i august skal vi rigtig lære hinanden at kende. Vi vil have fokus på kropslige udfoldelser og kropslig forståelse 

gennem lege, mindfulness og ture i nærområdet, dertil skal vi have en kongelig temauge i anledning af 
kongeskibets besøg. Det kan være svært for barnet lige at huske, hvad vi har lavet I børnehaven, så brug endelig 

billeder fra dagen på vores Facebook gruppe: Hanstholm Naturbørnehave 
 

Skovsernes uge vil som udgangspunkt se ud på følgende måde: 
• Mandag: Her er vi i børnehaven 
• Tirsdag: Vi går på tur i små faste grupper (dette giver en anden ro og nærvær) 
• Onsdag: Vi går på fællestur. 
• Torsdag: Vi går i kolonihaven (formiddagsmad og middagsmad medbringes) 
• Fredag: Fællesaktiviteter i børnehaven. 
 

Husk, at få navn på tøj, fodtøj og drikkedunk, så vi bedre kan hjælpe jer, hvis det skulle blive væk.  😊 
                                                                                                                                                              

 AKTIVITET: LÆREPLANSTEMA: 

16. mandag Vi er på legepladsen. Mindfulness mandag med yoga og massage 
remser 

Krop, sanser og bevægelse 

17. Tirsdag Vi går ud og farver og krammer træerne – er de ru, glatte, tykke 
eller tynde 

Natur, udeliv og science 
Kultur, æstetik og fællesskab 

18. Onsdag Vi går i troldeskoven. Her skal bruge vores krop til et science 
forsøg 

Krop, sanser og bevægelse 
natur, udeliv og science 

19. Torsdag Vi går i kolonihaven. Her sætter fødderne fri og laver sansebane Krop, sanser og bevægelse 
Alsidig personlig udvikling 

20. Fredag Fællesaktivitet - Hvilke små dyr har vi på legepladsen? Kultur, æstetik og fællesskab 

weekend   

23. Mandag Vi er på legepladsen og snakker om kongefamilien Kultur, æstetik og fællesskab 
Kommunikation og sprog  

24. Tirsdag Vi går på tur og finder et sted hvor vi kan lave vores eget 
royalrun. 

Krop, sanser og bevægelse 
Social udvikling 

25. Onsdag Vi går i vores skov og laver konge og dronningekroner. Kultur, æstetik og fællesskab 

26. Torsdag Vi går i kolonihaven og laver videre på vores kroner. Kultur, æstetik og fællesskab  

27. Fredag Fællesaktivitet – kongelig middag  Kommunikation og sprog 
Kultur, æstetik og fællesskab 

Weekend   

30. Mandag Vi går ud til skrænten og ser kongeskibet  Kultur, æstetik og fællesskab 

31. Tirsdag Vi tager på tur og leger kongens efterfølger Social udvikling 
Alsidig personlig udvikling 

 


