
 

SKOVTROLDE FEBRUAR 

VINTEREN ER STADIG OVER OS… 

HVILKEN FUGL GEMMER SIG DERUDE... 

 

 

Hver dag kl 9:00 spiser vi vores formiddagsmad i Tulles Anneks, hvorefter vi har samling omkring dagens emne.  

I forbindelse med ugens emne - laver vi aktiviteter således vi berører De Styrkede Læreplanstemaer.  

De læreplanstemaer vi berører hver dag er Alsidig Personlig Udvikling, Social Udvikling og Kommunikation & Sprog. Alt efter hvilke aktiviteter vi 

laver, berører vi de andre læreplanstemaer som f.eks. Krop & Bevægelse omend det er gåtur på skrænten eller klippe i karton.  

   

UGE 5: Mågefugle - UGE 6: Rovfugle - UGE 7: Vinterferie - UGE 8: Sangfugle  

Vi ser frem til en dejlig måned med jeres skønne børn. De bedste hilsner fra Lene & Carina.  

 

 

MAN  1  Vi går i Vores Skov og bygger Mågereder parvis idet Måger er monogame.  

Vi snakker om kolonier og at være et par. Om at være i et fællesskab og vigtigheden af at hjælpe hinanden.  

TIRS  2  Vi tager turvognen og skraldesække og samler skrald idet Måger er opportunister. 

Vi snakker om mågers fødevalg og deres adfærd. Vi snakker om skrald og det at passe på naturen. 

ONS  3  Vi klipper måger ud i karton og farvelægger dem ift hvilken slags Måge det er. 

 Her øves der i finmotorik, at gøre sig umage samt at udforske sin fantasi.  

TORS  4  Vi går ned til havnen og op ad skrænten hvor mågerne befinder sig. 

 Her skal vi se om vi kan kende forskel på dem. Her udfordrer vi kroppens bevægelse og styrke hukommelsen ift at genkende fuglene.  

FRE  5  Bål ved Vores Skov.  

Der er fokus på hygge, snitte i pinde, historiefortælling og fri leg.  

    WEEKEND 

MAN  8  Vi spiller forskellige spil hvori de forskellige rovfugle findes. Her er der fokus på genkendelighed, hukommelse, koncentration, lære 

regler at kende samt sætte sit eget behov til side for at lade andre komme til.  

TIRS  9  Hvordan lever rovfuglen? Hvad æder den? Vi går i skoven for at undersøge dette.  

Her er der fokus på læren om rovfugles adfærd, føde, levesteder.  

ONS  10  Vi klipper forskellige dyr ud, som rovfuglene æder og hænger dem op i Tulles Anneks til senere snak.  

 Her er der fokus på finmotorik, snak om fødekæde,farver og om de forskellige dyr der må lade livet for at rovfuglene kan leve.  

TORS  11  Vi går ud til Brunbjerg Skrænt og ser om vi kan spotte nogle rovfugle.  

Her er der fokus på genkendelighed, hukommelse, krop og bevægelse.  

FRE  12  Bål ved Vores Sko.  

Der er fokus på hygge, snitte i pinde, historiefortælling og fri leg.  

    WEEKEND 

MAN  15  Vinterferie - vi griber dagen 

TIRS  16  Vinterferie - vi griber dagen 

ONS  17  Vinterferie - vi griber dagen 

TORS  18  Vinterferie - vi griber dagen 

FRE  19  Vinterferie - vi griber dagen 

    WEEKEND 

MAN  22  Børnene bliver introduceret til de forskellige slags sangfugle og vi spiller forskellige spil hvori fuglene indgår.  Her er der fokus på 

genkendelighed, hukommelse, koncentration, lære regler at kende samt sætte sit eget behov til side for at lade andre komme til.  

TIRS  23  Vi laver fuglekugler til fuglene, som børnene får med hjem til deres egen have.  

Her er der fokus på viden om sangfuglenes føde, adfærd, levesteder og sangstemme.  

ONS  24  Vi bygger foderbræt til fuglene, som skal med hjem. 

Her er der fokus på matematik, geometri, gøre sig umage, tålmodighed samt at gøre en opgave færdig.  

TORS  25  Vi fortsætter med foderbrættet - så det kan komme med hjem til weekenden.  

Hvis vi når det - er der gåtur med fokus på at spotte sangfugle i naturen/haver.  

FRE  26  Bål ved Vores Skov.  

Der er fokus på hygge, snitte i pinde, historiefortælling og fri leg.   


