
MÅNEDSPLAN SKOVSER NOVEMBER 2021    
 

I denne måned fortsætter vi med at arbejde med den sproglige udvikling. Til det vil vi bruge fortællingen om de 
tre bukke bruse. Vi starter med den originale og så skal vi høre to nye fortællinger. Vi skal også sammen i små 

grupper lave en fortælle kasse med de tre bukke bruse. 
Den første uge er dog lidt speciel, da vi skal have afsluttet projekt legekunst. Det er et forløb der blev påbegyndt 
før corona, så det vil være helt nyt for vores nuværende skovser gruppe. Og derfor bruger vi hele ugen på at lege 

med musik og den musikalske fortælling. 
Dertil skal vi ud og fælde et juletræ d. 11 november og så skal vi lave en masse til julemarked lørdag d. 27. 

november, det vi kan tage med os på tur og lave, det gør vi 
 

Venlig hilsen Elisa, Ina og Karina 
                                                                                                                                                              
 AKTIVITET: LÆREPLANSTEMA: 

1. mandag Julemarkeds forberedelse  

2. tirsdag Julemarkeds forberedelse  

3. onsdag Legekunst Kultur, æstetik og fællesskab 

4. torsdag Legekunst    Kultur, æstetik og fællesskab 

5. fredag Fællesaktivitet – legekunstfestival med Signe Kultur, æstetik og fællesskab 

Weekend   
8. mandag Julemarkeds forberedelse  

9. tirsdag Julemarkeds forberedelse  

10. onsdag Julemarkeds forberedelse 
 

11. torsdag Vi skal ud at fælde juletræ 
 

12. fredag Fællesaktivitet - Kina Natur, udeliv og science 

Weekend 
 

  

15. mandag Julemarkeds forberedelse 
 

16. tirsdag Julemarkeds forberedelse  

17. onsdag Julemarkeds forberedelse 
 

18. torsdag Vi går i kolonihaven og påbegynder vores bukkebruse kasser Kommunikation og Sprog 

19. fredag Fællesaktivitet - hatteteater Kultur, æstetik og fællesskab 

Weekend 
  

22. mandag Julemarkeds forberedelse 
 

23. tirsdag Julemarkeds forberedelse  

24. onsdag Julemarkeds forberedelse    

25. torsdag Vi går i kolonihaven og arbejder på vores bukkebruse kasser Kommunikation og Sprog 

26. fredag Fællesaktivitet – kagens dag Alsidig personlig udvikling 

Weekend Julemarked  

29. mandag Vi færdiggør vores bukkebruse kasser Kommunikation og sprog 

30. tirsdag Vi tager afsted i små grupper med vores bukkebrusekasser og 
fortæller historien  

Alsidig personlig udvikling 
Kultur, æstetik og fællesskab 

   
 
 


