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Krop og bevægelsesdag - Spring ud i naturen 
Idag har vi haft krop og bevægelsesdag. Vi startede først med at gå ned i krattet tæt ved 
vores børnehave, her skulle vi ned og finde grankogler, små grene, bark, nødder og bør, 
som vi tog med tilbage til multibanen, hvor vi skulle lave nogle forskellige aktiviteter fra 
Spring ud i naturen. Her anvendte vi aktivitets kortene som hedder “Lopperne, der hopper” 
og “Kimsleg”. Ved aktiviteten “lopperne, der hopper” lå vi alle materialerne på et tæppe, og 
dernæst stillede vi os i en rundkreds med tæppet imellem os. På skift talte børnene til 3, 
hvorefter alle svingede tæppet, så alle natur tingene blev kastet afsted op i luften. Til sidst 
lavede vi “Kimsleg” med de naturting, som vi havde fundet nede i krattet. Ved denne leg 
gjaldt det om at huske, hvilken ting der er under tæppet.  

 
Hvad har vi lært: 
Ved disse aktiviteter lærer og får børnene en viden om, at de ting og materialer der findes i 
naturen også kan bruges til leg. Ved “Lopper, der hopper” lærer og øver de sig i at 
samarbejde omkring tæppet. Hvor det også gælder om at kommunikere og gøre det samme 
på samme tid, hvor de også kan spejle sig i hinanden. Ved “Kimsleg” er det hukommelsen 
der kommer i gang hos det enkelte, hvor det samtidig er vigtigt, at man ser godt på tingene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



På tur ud til Verdensskoven i Gørding 
Vi er taget på en bustur ud til Verdensskoven, som ligger i byen Gørding. Da vi kom til 
Verdensskoven startede vi med at gå en tur i den skønne skov. På vores vej mødte vi en 
bjørn, den blev rigtig studeret af børnene, samt vi fik nogle gode snakke om den, også 
legede vi sanglegen “Bjørnen sover”. Da vi havde gået lidt mere, hørte vi et tog, der kom 
susende forbi, hvor vi så sang “Se det lille tog”. Da vi kom til søen som er i skoven, tog vi lige 
sangen “Anden med en vinge, osv”. Efter vi havde stået og kigget samt snakken om alle 
ænderne, var det til til at gå videre. Pludselig på vores vej så vi en drage i søen, så sang vi 
sangen om dragen “Puf”. Det var en tur med mange gode indtryk for det enkelte barn. Da vi 
var færdige med at gå, var det blevet tid til madpakker. Dem spiste i en madhytte henne ved 
en legeplads, derefter var det blevet tid til at lege, inden vi skulle hjem til børnehaven igen. 

 
Hvad har vi lært: 
Turen til Verdensskoven, var en tur med mange forskellige sanseoplevelser for det enkelte 
barn. Vi brugte øjnene til at se den fine natur og de dyr vi mødte på vores vej. Vi ørerne til at 
lytte med, når vi for eksempel skulle hører tog komme eller ænderne sige rap. Vi brugte 
vores hænder til at føle med, når vi skulle mærke eller kravle på dyrene. Derved er denne 
aktivitet med til, at det enkelte barn lærer at bruge sine sanser. På turen kom bevægelsen og 
motorikken også i gang hos det enkelte barn, hvor det kunne gå, løbe, klatre og henne på 
legepladsen fik bevægelserne og motorikken frit spil i fri leg. Sammen med børnene lærer vi 
at en gåtur kan være meget andet end bare en tur. En tur i naturen/ idet store læringsrum 
sammen med børnene, giver dem læring, social og nærvær. - Idet vi stopper op og snakker 
om det vi ser på vores vej, der bliver snakket med hinanden relationen til barn - barn og barn 
- voksen er i spil. Samt vi kan koble flere forskellige læreplanstemaer på den aktivitet, såsom 
Natur og naturfænomener, Krop og bevægelse, Barnets alsidige personlige udvikling, 
Sociale Kompetencer og Sprog.  
 
 
 



Bustur til Genner Strand og samle naturmaterialer 
Så er vi taget på bustur til Genner strand, hvor vi er ude og finde muslingeskaller, små sten 
og sand, som vi skal bruge i en aktivitet hjemme i børnehaven, hvor vi skal være kreative 
sammen med børnene. Vi fik samlet en masse af havets materialer ved stranden. Ud over at 
der blev fundet en masse muslinger, små sten og sand, havde børnene travlt med at gå 
rundt i det våde sand sammen med hinanden. Hvor der blev leget, snakket og grinet 
sammen med hinanden. På turen var der pladse til at samle ting og der var plads til fri leg på 
stranden, hvor det kun er fantasien der sætter grænsen. Efter vi havde været ved stranden, 
var det blevet tid til at få madpakker, inden vi skulle kører hjem til børnehaven igen.  

 
Hvad har vi lært: 
Ved en tur på stranden lærer og opdager børnene, hvordan stranden ser ud om efteråret. 
Børnene lærer, at vi kan bruge de ting, vi finder i naturen. Og at der på stranden er mange 
forskellige ting, som vi kan bruge. De får en god oplevelse, hvor de er sammen med 
hinanden idet sociale fællesskab, og de får en oplevelse, som de kan snakke sammen om, 
når vi kommer tilbage i børnehaven igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juletræstur 
Nu er det ikke længe til, at vi nærmere os måneden, som hedder december, som er julens 
måned. I traditionens tro skal vi jo have et juletræ hjemme i vores børnehave. Derfor er vi i 
dag taget på juletræstur sammen med børnene, da vi skal ud og finde et juletræ. Vi skal hen 
til et barns bedsteforældre, hvor vi her har fået lov til, at finde et juletræ på egen hånd ude i 
den store juletræs marke. Det blev en gåtur ud til juletræerne, så vi tog vores madpakker 
med, som vi kunne spise derhenne. Da vi kom derud, blev der rigtig ledt efter det bedste 
juletræ, og efter noget kiggen og leden, så fandt vi det. Børnene er vilde med at komme ud i 
marken med juletræer, hvor de løber rundt inde mellem træerne. Efter de havde leget fri leg 
blandt træerne, var det blevet tid til, at vi skulle have vores madpakker, som vi spiste inde i 
en lade. Da vi spiste madpakker, så vi en traktor, der kom kørende med en masse juletræer, 
vi fik fortalt at de skulle til tyskland og sælges. Bedstefaren havde travlt med at få 
juletræerne gjort klar, så de kunne komme til Tyskland, for der var mange træer, som skulle 
sælges og afsted derned. Det var heldigt, at han havde nogle, som kunne hjælpe ham. Da vi 
havde spist madpakker, skulle vi tilbage til børnehaven igen. Vi havde en trækvogn med, 
som træet kunne ligge på. Det var en rigtig hyggelig tur, hvor der blev fundet et juletræ, leget 
og snakket om det vi så på vores vej. På turen var der en masse vandpytter, som der 
selvfølgelig skulle gåes og hoppes i.  

 

 
Hvad har vi lært: 
På denne juletræstur lærer børnene, hvor juletræet kommer fra. De lærer, erfarer og 
opdager at træet kommer ude fra en mark, hvor det står sammen med en masse andre 
juletræer, og det står og vokser sig stort, og til sidst kan bruges til et juletræ. De får en viden 
om, hvordan man fælder et træ, ved at de ser, hvordan det bliver gjort. På turen lærer og får 
de mere erfaren i, hvordan går ude i trafikken.  
 
 


