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Arbejdsark til fokuspunkt for læreplanstema. 
Vuggestuen 

Periode:  juni 

–(juli Sommerferie)  

Læreplans tema: Krop og bevægelse                            Månedens konkrete tema: Hvad kan min krop ? 

Sammenhæng: 
Hvorfor vil vi arbejde med dette tema, Hvad er 
det vi vil gøre noget ved? 
 

Det er sundt for både krop, sjæl og hjerne, at bevæge 
sig og det er vigtigt at ligge kimen til den tankegang 
tidligt i børnenes liv, så de hele livet holder af, at bruge 
kroppen og nyder det positive outcome, de får ved at 
bruge kroppen og få pulsen op. 
 

Mål: 
Hvad vil vi gerne opnå? 

Vi vil gerne styrke børnenes glæde ved bevægelse. 

Eventuelt Delmål: 
 

 

Tegn: 
Hvilke tegn vil vi konkret se som bevis på at vi er 
på vej mod målet? 
 

At børnene beder om at lege nogle af de bevægelses 
lege og aktiviteter vi introducere for dem. 
At børnene bruger det vi laver sammen i deres egen 
leg. 
At børnene griner og har det sjovt. 

Tiltag: 
Hvad vil vi gøre for at nå målet: 
 
 
 
 

Tiltag 1. 
Bevægelse i 
naturen og 
nærmiljø, både 
ved skov og 
strand, strib 
skole. Vi skal 
klatre kravle, 
trille løbe. 

 

Tiltag 2. 
Motoriske 
sanglege og 
motorik bane. 
 

Tiltag 3. 
Cykleleg på 
legepladsen.  
 
Afsluttende 
mini Idrætsdag 
med diplom 
overrækkelse. 

. 

Forældresamarbejde: 
Hvad vil vi gerne samarbejde med forældrene 
om? 

Vi ønsker at forældrene bidrager med at giver børnene 
tøj på der er godt at bevæge sig i  

Dokumentation: 
Hvordan vil vi dokumentere? 

Billeder af idrætsdagen laves til en lille bog, hvor 
børnene er med til at evaluere hvad der var sjovt at 
lave 
 

Evaluering: 
Hvordan vil vi evaluere? 
Hvornår vil vi evaluere? 
 
 

Vi evaluerer sammen med børnene når vi holder 
rundkreds før middagsmaden og på afdelingsmøde. 
Ved udgangen af juni måned. 

 


