
SKOVTROLDE APRIL

FORÅRET ER GODT IGANG...

HVAD MON VI FINDER PÅ AT LAVE?...

April måned byder på forskellige oplevelser - hvor vi kommer omkring Danmarks historien om 2. Verdenskrig,

internationale dage som fx Kunstens og Musikkens Dag. Vi kommer ligeledes ud og udforsker vores dejlige

nærliggende skovområde og ser om der er liv under træstubbene, i hulerne og om der er flere planter der er

poppet op i skovbunden. Vi tager i det kreative hjørne og udfordrer vores fantasi og finmotorik lige så meget som

vi tager på tur og får bevæget vores krop og styrket vores muskler. Vi har fokus på low og high arousal - vilde og

stille aktiviteter - således børnene udvikler deres kropsbevidsthed ved at de mærker deres krop.

Alt i alt kommer vi skønt rundt i alle hjørner af de styrkede læreplanstemaer!

Vi skal både fejre Asbjørns og Dronning Margrethes fødselsdag! Herligt!

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.

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



TIRS 6 Vi deler os i 2 hvor der for nogen laver kreative ting i HAL42 og andre tager på tur og
udfordrer kroppen. Snakker om hvad kroppen indeholder og hvad den kan bruges til -

vi sammenligner os med dyrene i naturen.

ONS 7 Base i Hawskoven: Vi går ned og ser på rensningsanlægget og snakker om affald, skrald, kloak.

TORS 8 Danmarks besættelse er imorgen:
Vi tager på Bunkers tur i reservatet og leger soldater, snakker om 2. verdenskrig

FRE 9 Vores Skov: Bålhygge med historiefortælling og gamle lege

WEEKEND

MAN 12 Vi går i skovbunden og vender alt hvad vi kan finde og ser efter om der er liv
af små krible krable dyr

TIRS 13 Vi deler os i 2 hvor der for nogen laver kreative ting i HAL42 og andre tager på tur og
udfordrer kroppen. Snakker om hvad kroppen indeholder og hvad den kan bruges til - vi

sammenligner os med dyrene i naturen.

ONS 14 Vi tager på Rævejagt: leder efter huller og leger jægere, der er på jagt.

TORS 15 Kunstens Dag - vi tager op til Kunstbygningen og laver vores egen kunstværker

FRE 16 Vores Skov: Bålhygge med historiefortælling og gamle lege
Vi fejrer Dronning Margrethes fødselsdag

WEEKEND

MAN 19

Vi fejrer Asbjørns fødselsdag HURRA
Musikkens Dag - vi laver vores egen instrumenter ude i skoven og spiller musik

TIRS 20 Vi deler os i 2 hvor der for nogen laver kreative ting i HAL42 og andre tager på tur og
udfordrer kroppen. Snakker om hvad kroppen indeholder og hvad den kan bruges til - vi

sammenligner os med dyrene i naturen.

ONS 21 Base i Hawskoven: Bananens Dag - Vi bager bananpandekager på bål

TORS 22 International Jordens Dag - Vi går Jorden Rundt og snakker om bæredygtighed, økologi og
hvordan vi passer på vor Jordklode

FRE 23 Vores Skov: Bålhygge med historiefortælling og gamle lege

WEEKEND

MAN 26 Vi tager i skoven og ser efter Skovens Urter: snakker om hvad
man kan bruge urter til og historien bag.

TIRS 27 Vi deler os i 2 hvor der for nogen laves kreative ting i HAL42 og andre tager på tur og
udfordrer kroppen. Snakker om hvad kroppen indeholder.

ONS 28 Base i Hawskoven: International Super Helte dag - vi laver masker med superhelte
Vi snakker om de forskellige superkræfter og hvilke kræfter vi hver især har.

TORS 29 Vores Skov: Bålhygge med historiefortælling og gamle lege


