
Efterår 2018 - September, Oktober, November 
 
Krop og bevægelsesdag - Spring ud i naturen 
Så har vi krop og bevægelses dag. I dag er vi taget over på multibanen, hvor vi startede ud 
med opvarmning, som bestod af, at vi skulle går, løbe, hoppe og kravle rundt om banen. Da 
vi alle sammen var blevet godt varme, legede vi legen “lille hund, der er en, der har taget dit 
kødben”. Dette er en leg/aktivitet, som er meget genkendelig for vores børn, da vi har leget 
den gentagelig af gange. Derfor er dette også en leg, som vi oplever, at børnene selv sætter 
i gang, når der er fri leg i børnehaven. Efter denne aktivitet skulle vi have insekt væddeløb 
sammen med børnene, derfor skulle vi sammen med børnene ned og se, om vi kan finde et 
insekt hver nede i skoven. Af insekter blev der fundet mange bænkebidder,  eddekopper og 
regnorme, og så kunne væddeløbet begynde. Nogle af insekterne var hurtigere end andre. 
Børnene gik meget op i det, og var gode til at sidde og se på, hvilken insekt der var hurtigst. 
“Aktivitetskort: Insekt væddeløb”  

 

 
Hvad har vi lært: 
Gennem opvarmningen lærer vi, at når vi bevæger os, så bliver vores kroppe varme, og vi 
oplever, at vi er klar til at lave nye aktiviteter derefter. Vi oplever, at det er vigtigt, at vi som 
voksne er med til samt at hjælpe, det enkelte barn med at opleve bevægelsesglæden. Hvor 
det enkelte barn oplever lysten af at bevæge sig, samt det er med til at skabe ro og 
fordybelse ved næste aktivitet, som vi  for eksempel oplevede ved insekt væddeløbet. Her 
var børnene gode til i ro, at studere og fordybe sig i insekterne, som skulle være med i 
væddeløbet. 
 
 
 
 



Mad over bål - Grønne Spirer 
Sidst vi var ude ved bondemand Jens, fik vi en stor spand med kartofler, som vi idag vil 
bruge til kartoffel, porre og gulerod suppe, som vi laver over bål. Nogle af børnene er med til 
at skrælle gulerødder og kartofler, som vi skal bruge i suppen. Gulerødderne har vi ude fra 
børnehavens køkkenhave, som børnene har været med til at så i foråret, nu er de blevet 
store og klar til at, vi kan bruge dem i suppen. Efter at vi har fået det hele skrællet, var bålet 
også ved at være klar, så der kan blive lavet suppe. Her kunne børnene gå til og fra alt efter, 
hvor meget de interesserede sig for bålet og suppen. Da suppen var færdig, skulle det 
blendes, også var det tid til at smage på suppen. Børnene kunne godt lide suppen, vi sad 
udenfor i det dejlige vejr. 

 

 
Hvad har vi lært: 
Børnene lærer, hvor kartoflerne og gulerødderne kommer fra, at det ikke kun bare er noget 
man køber i butikkerne, men at vi også selv kan dyrke dem og bruge dem til maden, som vi 
laver i børnehaven. De lærer, at bålet er varmt og at man kan lave mad over det, samt at 
hvis man fryser, kan man få varmen ved at sætte sig ved bålet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gåtur ud til spejderhytten - Grønne Spirer - Spring ud i naturen 
Så er vi i dag taget på en gåtur i efterårsvejret, vi skal nemlig gå noget af vejen ud til 
spejderhytten, vi har taget vores madpakker med. Men det er ikke sikkert, at vi når helt 
derud. I dag er det et rigtigt efterårsvejr, hvor det blæser, men det er ikke noget, som 
forhindre os i at komme ud og opleve naturen. Vi har en dejlig gåtur, hvor vi får oplevet 
naturen og hvordan den er her i efteråret. Der blev set, og der er nogle små dyr som 
bevæger sig nede i græsset. På turen blev nogle af børnene også fanget af, at man kunne 
tegne med fingeren i jorden, så der blev lavet nogle fine jord tegninger. Da vi fandt et sted, 
hvor der var læ, satte vi os ned og begyndte at spise vores madpakker. Efter vi havde spist 
madpakker, havde vi afslapning i naturen, hvor børnene skulle ligge ned og lukke øjnene, 
sanse, hvor de skulle lytte til en voksen, som fortalte en historie. Derefter begyndte vi at gå 
hjem igen til børnehaven. 
“Aktivitetskort: Sansestedet”  

 

 
Hvad har vi lært - Grønne Spirer: 
Vi er med til at lærer børnene, at vi kan være ude i alt slags vejr også selvom at det blæser 
lidt. For sådan er det jo om efteråret, hvilket vi også snakker om til børnene, når vi har 
samling, og vi skal finde ud af, hvilken årstid det er. Her er et af kendetegnene, at det blæser 
om efteråret og bladene falder af træerne, som vi også oplever, når vi er ude i den.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ud og finde kastanjer - Grønne Spirer 
I to dage har vi været ude i naturen og finde kastanjer, blade og andre af naturens 
materialer, som vi lige faldt over på turen og bare måtte have med. Den ene dag var vi på tur 
i Fole, hvor vi fandt et stort kastanjetræ - her fandt vi mange kastanjer. Selvom det denne 
dag regnede rigtig meget, holdt det os ikke væk for at komme på tur. Den anden dag delte vi 
børnene op, hvor nogle tog til Gram, her fandt de blade, ageren, bark og endda også flere 
kastanjer. Den anden gruppe af børnene gik en tur i Fole, hvor vi var på blade jagt, der blev 
fundet blade i mange forskellige farver gule, røde og brune. Alt det som vi sammen med 
børnene har fundet ude i naturen, er alt sammen noget, som vi skal bruge hjemme i 
børnehaven senere, hvor vi skal sammen med børnene være kreative.  

 

 

 
Hvad har vi lært: 
Vi er med til at lærer børnene, at vi kan være udenfor i alt slags vejr, vi skal bare have det 
rigtige tøj på. Ved at vi er udenfor i naturen og finde ting og materialer, er vi med til at lærer 
børnene, at vi kan bruge mange af de ting vi møder i naturen hjemme i børnehaven. - Og 
børnene får en forståelse samt fornemmelse, at man kan tage naturen med indenfor.  



 
Tur ud til bondemand Jens - Grønne Spirer 
Så er vi taget på tur og og besøge Bondemand Jens igen, vi skal ud og se hvad han laver på 
sin store bondegård. Det er altid en rigtig god fornøjelse for børnene at komme ud til ham, 
og en god oplevelse. Da vi kom derud, startede vi inde ved kaninerne og han havde fået 
små kaninunger, som kun var nogle uger gamle, dem var børnene helt vilde med. Efter at vi 
havde fået snakket og aget kaninerne, gik vi en tur ud i stalden til køerne. De er store og 
sjove at kigge på, nogle gange kan vi komme helt tæt på og age dem, hvis de har lyst. Efter 
vi havde snakket og kigget på køerne, gik vi en tur ud til gederne, hvor vi havde noget mad 
med til dem, de var ved at være sultne, og der havde han fået et lille gedekid. Så skulle vi en 
tur ind til køerne igen, der var nemlig nogle, som skulle malkes, dette kunne og måtte vi 
være med til sammen med børnene. Det var lige noget, som børnene synes var vildt 
spændende, og sjovt at kunne være med til. Efter vi var færdige ude ved køerne, var det 
blevet madpakketid, som vi spiste ude ved bondemand Jens, inden turen gik hjem i 
børnehaven igen.  

 

 
Hvad har vi lært: 
Ude ved bondemand Jens, lærer vi at være gode ved dyrene og passe på dem, når vi holder 
dem, samt børnene lærer at lytte til det, som han fortæller os, når vi er ude ved dyrene på 
bondegården. I dag lærte og så de, hvordan det foregår, når køerne skal malkes og nogle af 
børnene var med til at sætte maskinen på yveret. Og børnene fik lov til at mærke, hvor 
meget maskinen kunne suge. 
 
 
 
 
 



Vi er kreative med naturens materialer - Grønne Spirer 
Efteråret er kommet, og bladene er begyndt at falde af træerne, samt naturen byder på 
mange forskellige materialer, såsom kastanjer, agern og meget mere. I børnehaven har vi 
sammen med børnene været ude og samle materialer ind fra naturen, som vi skulle bruge i 
den ene uge i oktober måned, hvor vi sammen med børnene har emnet “De små kunstner”.  
 
Dette er en uge, hvor vi sammen med børnene er kreative og finder deres indre kunstner 
frem med de materialer, som der er omkring os. Ugen startede med, at vi skulle afprøve et 
eksperiment, som gik ud på, at hvert barn fandt et blad og lagde det under et papir, hvor der 
herefter blev tegnet med et stearinlys oven på papiret. Når de havde brugt stearinlyset på 
papiret, skulle de så male med vandfarver ovenpå. Når dette var gjort, så de at bladets 
skellet var kommet frem, -“det var jo som at trylle”. I løbet af ugen skulle børnene også bruge 
deres fantasi, hvor der blev lavet kastanje dyr, som både var aber, larver, en super abe, 
pindsvin og mange flere dyr og fantasivæsner. Der blev også lavet bladkranse ud af 
bladene, som blev sat på ståltråd, og nogle brugte endda også kastanjer til dette. Ugen 
sluttede af med en fernisering for forældrene i børnehaven.  
 
Dette var en uge, hvor kun fantasien sætter grænser og den indre kunstner kommer frem i 
det enkelte barn. 

 

 
Hvad har vi lært: 
I denne aktivitet lærer børnene at være kreative samt at bruge deres egen fantasi. De lærer 
at fordybe sig det de laver, samt at når de er færdige bliver det til noget. Deres finmotorik 
bliver også øvet, da de i aktiviteten bruger deres fingre, for at kunne lave deres kreative 
kunstværk.  


