
MÅNEDSPLAN SKOVSER SEPTEMBER 2021    
 

I denne måned siger VELKOMMEN til Andrine, vi glæder os til at vise 
hende, hvordan det er at være Skovser her i børnehaven. 

September byder på en masse spændende. Vi starter ud med en dejlig 
tur i hestevogn, vi skal også besøge skolebørnene på Storlejer. 

Skovserne skal smage på naturen i rå og tilberedt form. Havtorn, 
brombær, æbler og hyldebær. Der skal snakkes trolde og leges pirater. 

 

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

 AKTIVITET: LÆREPLANSTEMA: 

1. Onsdag Hestevognstur Kultur, æstetik og fællesskab 
Alsidig personlig udvikling 

2. Torsdag Vi går i kolonihaven og laver et scienceforsøg med mælk Natur, udeliv og science 

3. Fredag Fællesaktivitet - Motionsdag Krop, sanser og bevægelse 

Weekend   

 Naturens uge. Vi skal høre fortællinger om troldmandens labre 
larver 

Kommunikation og sprog 

7. Tirsdag Vi tager på tur i små grupper og ser om vi kan finde nogle 
sommerfugle og hvis vi kan, hvilke? 

Natur, udeliv og science 

8. Onsdag Besøg Storlejer Alsidig personlig udvikling 

9.  Torsdag Vi går i kolonihaven her skal vi lege sommerfugle Social udvikling krop, sanser 
og bevægelse 

10. Fredag Fællesaktivitet – Naturens uge sommerfugle Alsidig personlig udvikling 

Weekend   

13. Mandag Vi er på legepladsen og vi skal snakke om brombær, hvordan de 
ser ud, smager og hvad de kan bruges til 

Kommunikation og sprog 

14. Tirsdag Vi går afsted i små grupper og samler brombær. Mon vi kan 
samle nok til at lave marmelade i morgen?  

Natur, udeliv og science 
Krop, sanser og bevægelse 

15. Onsdag Vi går i vores skov og laver brombær marmelade natur, udeliv og science 

16. Torsdag Vi går i kolonihaven her skal vi lave pandekager, smage vores 
marmelade 

Alsidig personlig udvikling 
Socialudvikling  

17. Fredag Fællesaktivitet - Troldetema Kultur, æstetik og fællesskab 

Weekend   

20. Mandag Arrrr Landkrabber! Vi skal være pirater. Hvordan taler en pirat? Kommunikation og sprog  

21. Tirsdag Vi går til skrænten og ser på skibe og den store kanon Krop, sanser og bevægelse 

22. Onsdag Vi bliver i børnehaven og leger ”ægte” pirater på vores store skib Natur, udeliv og science 

23. Torsdag Vi går i kolonihaven her skal vi høre om kaptajn storm Kultur, æstetik og fællesskab  

24. Fredag Fællesaktivitet – Pirattema Socialudvikling  

Weekend   

27. Mandag Vi er på legepladsen i denne uge skal vi snakke æbler.   Kommunikation og sprog 

28. Tirsdag Vi går afsted i små grupper på ”æblerov” Social udvikling 

29. Onsdag Vi skal bruge børnehavens pizzaovn til at lave lækre æblechips. Natur, udeliv og science 

30. Torsdag Vi går i kolonihaven. Her får vi os en snak om hvem der også 
spiser æblerne og vi skal et forsøg med en særlig orm 

Natur, udeliv og science  

   


