Månedsplan for Skovtroldene - September 2022
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Månedens tema ”ÆBLE”
Vi går tur i området og finder æbletræer
Vi klipper æbler med ormehuller

UGE 35

Isabella 5 år

Vi laver opgaver med månedens tema ”æble”.
Aktiviteter på legepladsen
Vi tager på tur i området. Vi tager til grønthandleren, køber og
smager på æbler der har forskellig smag - Husk at pakke tasken
med madpakke, drikkedunk og frugt. Afgang fra børnehaven kl.
9.00 Hjemme ca. kl. 13.00
Henry 5 år
Vi leger lege med forholdsord og bruger temaet ”æble”
Vi laver æblesaft

UGE 36
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UGE 37
12 Vi laver forsøg med æbler og sten i vand, tung/let
13 Aktiviteter på legepladsen
Tur til Troldehytten – tasken pakkes med madpakke, frugt,
14 drikkedunk. Afgang fra børnehaven kl. 8.30 – hjemme kl. 14.15
Forældremøde kl. 17.00 – 19.00
15 Vi laver æblegrød
16 Æbleløb på en anderledes og sjov måde.
17
18
Vi skal i biografen og se nogle små kortfilm. Vi går fra børnehaven UGE 38
19
kl. ca. 10.30 – tilbage i børnehaven kl. ca. 12.30
20 Aktiviteter på legepladsen
Tur til Troldehytten – tasken pakkes med madpakke, frugt,
21
drikkedunk. Afgang fra børnehaven kl. 8.30 – hjemme kl. 14.15
Vi snakker om affald /sortering. Vi sorterer vores
22
madpakkeaffald.
Vi snakker om sol og vindenergi. Vi går tur i området for at finde
23
vindmøller og solceller.
24
25
UGE 39
26 Vi laver vores egen vindmølle.
27 Aktiviteter på legepladsen
Tur til Troldehytten – tasken pakkes med madpakke, frugt,
28
drikkedunk. Afgang fra børnehaven kl. 8.30 – hjemme kl. 14.15
Vi snakker om affald /sortering. Vi sorterer vores
29
madpakkeaffald.
30 Vi leger, bide til æble.

Kære forældre og børn
Stort tillykke med fødselsdagen til:

Isabelle som bliver 5 år den 2. september
Henry som bliver 5 år den 7. september

Tema for september måned:
September måneds emne er ”ÆBLE”
Til samling øver vi os i månedens rim, vi snakker om emnet og laver forskellige aktiviteter om
emnet i løbet af måneden.
Månedens rim:
Æblet er så fint og rødt,
Æblet dufter godt og sødt,
Æblet er så smukt og rundt,
Snup en bid for det er sundt.

Månedens sange:
”Æblemand”
”Æbler og pærer”

Historie:
Snehvide

Dialogiske spørgsmål:
Hvor vokser æblet?
Hvad kan man bruge æbler til?
Hvordan smager det? Sødt – surt.
Hvilke andre frugter og grøntsager vokser om sommeren?
Mål – hvad vil vi gerne opnå:
At fremme børnenes nysgerrighed og viden i forhold til hvad man kan bruge et æble til.
At børnene opnår en højere forståelse for efteråret, naturens og dermed æblets gang og
udvikling.
Tiltag – hvordan opnår vi målet:
Vi smager på forskellige æblesorter, æbler i rå tilstand, most, grød.
Vi vil dissekere et æble, vi vil studere et æbles forrådnelsesproces, vi vil tegne æbler i fri hånd og
efter stiplede linjer.
Vi vil læse bøger om æbler, vi vil lære rim og remser og sange om æblet.
Fokusord: Kernehus, æbleskrog, æblerov, stilk, rådden, dissekere.
Tegn – Hvad vil vi se efter for at vurderer om vi er på vej til at nå målet?
At børnene på eget initiativ dissekerer æbler på legepladsen.
At børnene på eget initiativ laver æblegrød m.m. på legepladsen.
At børnene på eget initiativ planter æblekerner i jorden.
Hvad kan I som forældre gøre hjemme?
I kan synge sange, og læse historier.
Tale med barnet omkring emnet ”æble”, hvis I ser et æbletræ eller æbler i en butik.
Måske kan barnet være med til at pakke frugten til børnehaven, evt. med et æble.
Måske kan barnet være med til at forberede noget mad med æbler i.

Skovtroldenes tlf.: 61 14 59 64
Med venlig hilsen
Nina, Jette og Anette

