
 
 

Månedsplan Skovtroldene Juni 
Juni den første sommermåned og dermed forhåbentlig godt vejr med masser af sol og 
varme som vi trænger til. 
Her allerførst I juni siger vi farvel til Flemming som går på efterløn. Vi kommer til at savne 
Flemming rigtig meget. De næste uger har vi fået lov til at låne Karin istedet og om 
torsdagen har vi stadigvæk Elisa. 
Vi skal ud I naturen og opleve en masse spændende ting her I juni. Vi skal også blive 
klogere på sommerfugle og bænkebidere. 
Torsdag d. 20 holder vi vores årlige sommerfest hvor vi vil vise jer vores cirkusforstilling. 
Weekend    
3 Mandag Vi laver gave til far  
4 Tirsdag Vi siger farvel til Flemming der går på efterløn  
5 Onsdag Grundlovsdag Børnehaven er lukket  
6 Torsdag Vi går til stranden ved røret for at lede efter drivtømmer  
7 Fredag Fredagsaktiviteter  
Weekend Pinsedag  
10 Mandag 2 Pinsedag  
11 Tirsdag Hvordan tiltrækker man sommerfugle? Vi koger saft med sukker og dypper snore I 

saften for derefter at hænge snorene op. Vi er hjemme I børnehaven 
 

12 Onsdag Hvordan bliver en sommerfugl til? Vi leger, kigger på billeder og maler. Vi går I 
Fyrhaven 

 

13 Torsdag Vi går ud I naturen med sommerfuglenet, kan vi måske fange sommerfugle  
14 Fredag Fredagsaktiviteter  
Weekend   
17 Mandag I dag skal vi I Kolonihaven for at se om alt ser pænt ud, måske skal der luges og 

vandes lidt. Der skal leges og vi skal ud til skrænten 
 

18 Tirsdag Hvad hedder de forskellige træer? Vi samler blade og finder ud af navnene  
19 Onsdag I dag skal vi lave bålmad. Vi går I Fyrhaven og tænder bål. Vi hjælper hinanden med 

at snitte og skære. 
 

20 Torsdag Sommerfest Vi gør klar til fest og øver vores cirkusforstilling  
21 Fredag Fredagsaktiviteter  
Weekend   
24 Mandag Vi vil undersøge hvordan bænkebider lever. Vi laver et forsøg, hvor vi vil se I hvilke 

omgivelser de foretrækker at bo. Vi går I Vores Skov 
 

25 Tirsdag Hvordan ser en bænkebider egentlig ud? Hvor mange ben har den og hvor mange 
led er kroppen delt op I? Vi finder bænkebidere og kigger nærmere på dem 

 

26 Onsdag Snart er vi Naturpatruljer og får brug for ben der kan gå langt. Så vi øver os og 
tager turen helt ud til Bunkersbyen 

 

27 Torsdag Vi går gennem Troldeskoven og ser om der er flyttet nye trolde ind.  
28 Fredag Fredagsaktiviteter  
Weekend   
   
   
   
   



 


