
Storebørnsgruppen. 

Vi er gået i gang med efterårets læreplanstema, der omhandler kulturelle udtryksformer. Vi har i den 

forbindelse valgt at have fokus på børnenes personlige, alsidige og sproglige udvikling. Vi vil tage 

udgangspunkt i kroppen: Hvad kan jeg bruge min krop til? Hvad tør jeg, og hvad kan jeg øve mig på? 

Hvordan kan jeg styrke min stemme og øve mig på at turde sige tingene højt?  

Målet med læreplanstemaet er, at vi kommer til at se en gruppe børn, der finder glæde ved at bruge 

og turde udfordre deres krop, der bruger deres stemmer højt og tydeligt og opdager, at de kan være 

glade for og stolte af de kreative projekter, de udfører.  

Som I kan se på månedsplanen arbejder vi i 3 hold en til to dage om ugen. Holdene kommer på skift i 

forskellige værksteder: 

• Gymnastiksalen/hallen. Her laver vi bevægelseslege, hvor vi går løber og kravler på mange 

forskellige måder. Børnene byder selv ind med forslag. Vi får pulsen op og mærker, hvordan 

kroppen reagerer. Vi øver os i at turde og prøve nye ting.  

• Udeværksted. Vi bygger skibe i træ. Der skal både saves, hamres, slibes og males. Nogle har 

prøvet det før og for andre er det helt nyt. Der bliver knoklet igennem og måske får man 

nogle knubs �  

• Kreativt værksted. Vi laver kunst med os selv. Vi laver dynamiske krops-silhuetter, som vi 

dekorerer i fællesskab. Vi skal tegne store selvportrætter. Her snakker vi om forskellige 

ansigtstræk, og hvordan ansigtet er opbygget.  

• Rytmik og sang. Vi synger og siger remser med bevægelse. Bevægelserne gør det nemmere 

at få styrke og luft til stemmen. Vi arbejder meget med at skrue op og ned for volumen og 

turde være den, der stiller sig frem og siger noget. 

Vi vil i november tage en tur til AROS, hvor vi bl.a. skal se regnbuen og den store dreng Boy. 

Nærmere information følger. 

I uge 48 vil alle vores fine produkter og billeder blive hængt op i afdelingen. I kan hele denne uge 

komme og lade jeres børn vise, hvad de har lavet.  

 

Se billeder på næste side. 



 


