
SKOVTROLDE MARTS

FORÅRET ER KOMMET OVER OS…

HVAD GEMMER DER SIG I NATUREN...

Foråret er kommet, hvilket betyder længere dage, blå himmel, høj sol,

forårsblomsterne pibler frem i jorden, dyrene vågner op fra vinteren, der kommer

skud på træerne, sangfuglene fryder os med sin smukke stemme som kan give os smil på læben og gnist i øjnene…

Skovtroldene skal i marts måned opleve både friluftsliv, træbyggeri, på tur og se efter forår, lave fuglefoderbræt

i HAL42, på langtur i ladcyklen, bålhygge, lære nye sanglege, historiefortælling, spille spil med dyr og planter samt

har vi vores måltider, som også er en vigtig del af dagen.

Så snart det er muligt om morgenen, tager Skovtroldene i Vores Skov, som bliver vores base. Her nydes

formiddagsmaden enten i fuld flok, i to grupper eller vi tager madpakken med på tur.

Mandage: Vi deles i to grupper:
- Carina: Vi bliver i Vores Skov og bygger junglesti med fokus på samarbejde, personlig og social udvikling.

- Lene: Vi tager på tur med fokus på grovmotorik, vestibulærsansen, styrke, balance.

Tirsdage: Vi deles i to grupper:
- Lene: Vi tager på stroptur hvor både formiddagsmad og frokost indtages på turen. Vi går kl 9:15 og er

hjemme i NBH ca. 13. Her er der fokus på hvad foråret bringer frem i naturen.

- Carina: Vi bliver ved Vores Skov/Skrænten/HAL42/Tulles Anneks - hvor vi har fokus på foråret. Her vil

der være ekstra fokus på sprog, fordybelse, fokus på en opgave, kreativitet.

Onsdage: Vi er alle i Vores Skov og HAL42:
- Lene: I/ved Vores Skov og leger, udforsker, finder på. Her er der fokus på social udvikling, samarbejde,

styrke “finde på evnen”.

- Carina: En skovtrold er i HAL42 og laver fuglefoderbræt, hvor der er fokus på koordinering, finmotorik,

tålmodighed og gøre sig umage.

Torsdage: Vi tager alle på cykeltur i ladcyklen, så vi kan komme lidt længere væk omkring Hanstholm. Her er der

mulighed for at opleve nærmiljøet, hvor børnenes udsyn bliver udvidet. Her er der stor mulighed for god dialog om

det vi ser på vores vej og det vi oplever på destinationen. Vi tager afsted kl 9:15 og er hjemme igen ca kl. 14.

Fredag: Bålhygge ved Vores Skov - her skal vi geare ned efter en uge med dejlige oplevelser og møde weekenden

med ro. Her øver vi os i gamle sanglege, har historiefortælling, mulighed for at sidde og snitte ved bålet samt

mulighed for fri leg.

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



MAN 1 Vores Skov: Bygge Junglesti

På tur: fokus på kroppens funktioner

TIRS 2 På stroptur: Kigger på forår

Vores Skov/HAL42/Tulles Anneks: fokus på sprog, fordybelse, fokus på en opgave, kreativitet

ONS 3 Vores Skov og omegn: Udforsker, leger og finder på.

HAL42: laver fuglefoderbræt

TORS 4 Vi tager alle på ladcykeltur på Kystvejen sydover

FRE 5 Bål ved Vores Skov

Der er fokus på hygge, snitte i pinde, historiefortælling, øve gamle sanglege samt fri leg

WEEKEND

MAN 8 Vores Skov: Bygge Junglesti

På tur: fokus på kroppens funktioner

TIRS 9 På stroptur: Kigger på forår

Vores Skov/HAL42/Tulles Anneks: fokus på sprog, fordybelse, fokus på en opgave, kreativitet

ONS 10 Vores Skov og omegn: Udforsker, leger og finder på

HAL42: laver fuglefoderbræt

TORS 11 Vi tager alle på ladcykeltur til stranden ved Hamborg

FRE 12 Bål ved Vores Skov

Der er fokus på hygge, snitte i pinde, historiefortælling, øve gamle sanglege samt fri leg

WEEKEND

MAN 15 Vores Skov: Bygge Junglesti

På tur: fokus på kroppens funktioner

TIRS 16 På stroptur: Kigger på forår

Vores Skov/HAL42/Tulles Anneks: fokus på sprog, fordybelse, fokus på en opgave, kreativitet

ONS 17 Vores Skov og omegn: Udforsker, leger og finder på

HAL42: laver fuglefoderbræt

TORS 18 Vi tager alle på ladcykeltur til Hawkantsskoven

FRE 19 Bål ved Vores Skov

Der er fokus på hygge, snitte i pinde, historiefortælling, øve gamle sanglege samt fri leg

WEEKEND

MAN 22 Vores Skov: Bygge Junglesti

På tur: fokus på kroppens funktioner

TIRS 23 På stroptur: Kigger på forår

Vores Skov/HAL42/Tulles Anneks: fokus på sprog, fordybelse, fokus på en opgave, kreativitet

ONS 24 Vores Skov og omegn: Udforsker, leger og finder på

HAL42: laver fuglefoderbræt

TORS 25 Vi tager alle på ladcykeltur til åen og ser om dyrene er vågnet efter vinterferien

FRE 26 Bål ved Vores Skov

Der er fokus på hygge, snitte i pinde, historiefortælling, øve gamle sanglege samt fri leg

Mandag, Tirsdag og Onsdag før PÅSKE: Vi griber dagen!


