
 

Skovtrolde maj 2021                                                                                                                                                                  
Så er det sørme allerede maj og forhåbentlig får vi snart mere sol i på kinderne. Denne måned har vi 

samme månedsplan som Skovser gruppen, men det betyder ikke at vi ALLE skal være sammen, men mere 
at det giver os bedre mulighed for at hjælpe hinanden. Heldigvis har vi fundet én ny Skovtrolde voksne som 

starter 1 juni – hun hedder Marie, det glæder vi os til. 
  Kærlige hilsner Lene, Elisa og Bodil 

 
 

 AKTIVITET: LÆREPLANSTEMA: 

3. Mandag Velkommen til de nye børn Kommunikation og sprog  

4. Tirsdag Hemmeligheder til mor Kultur, æstetik og 
fællesskab. 

5. Onsdag Vi snakker om danmarks befrielse, lytter efter sirenerne kl. 12   
Hemmeligheder til mor 

Kultur, æstetik og 
fællesskab. 

6. Torsdag Hemmeligheder til mor Kultur, æstetik og 
fællesskab. 

7. Fredag Hemmeligheder til mor Kultur, æstetik og 
fællesskab. 

weekend Søndag = MORS-DAG <3  

10. Mandag Hvad er en mælkebøtte? Hvad for en farve har den? Hvordan former 
mælkebøtter sig? Vi plukker mælkebøtter til mælkebøtte saft. 

Kommunikation og sprog 
Natur, udeliv og science 

11. Tirsdag Vi laver mælkebøtte saft over bål, hvor vi hjælper hinanden med at 
lave et bål.   

Alsidig personlig udvikling 

12. Onsdag Vi går på mælkebøtte jagt og laver sjov med mælkebøtter. Maler med 
mælkebøtter, laver mælkebøtte krøller, halskæder og instrumenter. 

Mærker, dufter og smager på mælkebøtterne. 

Krop, sanser og bevægelse 

13. Torsdag Kristi himmelfart. Vi holder fri.  

14. Fredag Feriedag  

Weekend   

17. Mandag Hoppe dag: Hvilke dyr kender vi der hopper? Hvor langt kan vi selv 
hoppe? Hvor højt kan vi hoppe?  

Krop, sanser og bevægelse 

18. Tirsdag Løbe dag: Hvilket dyr kan løbe hurtigst? Hvor hurtig kan vi løbe?   Krop, sanser og bevægelse 

19. Onsdag  Gå balance dag: Hvordan holder vi balancen? Vi udfordrer os selv og 
går balance?  

Krop, sanser og bevægelse 
Alsidig personlig udvikling  

20. Torsdag Yoga dag: Vi skal lave børne yoga, øve os i at være med i en fælles 
aktivitet, og tage imod en fælles besked.  

Krop, sanser og bevægelse 
Alsidig personlig udvikling 

21. Fredag Vi holder Børnenes karneval: Alle må komme i udklædning uden på 
overtøjet.   

Kultur, æstetik og 
fællesskab 

Weekend    

24. Mandag 2. Pinsedag. Vi holder fri.  

25. Tirsdag Vi planter ud i køkkenhaven og i kolonihaven. Snakker om de planter 
vi har forspiret (tomater og græskar). Alle får en tomat plante med 

hjem, så de rigtig kan fortælle om alt det vi har snakket om i 
børnehaven. 

Natur, udeliv og science. 
Kommunikation og sprog 

26. Onsdag Køkkenhaven skal såes til med ærter. Vi laver spirer forsøg, så vi kan 
se hvordan ærterne spirer. 

Natur, udeliv og science. 

27. Torsdag EGOR`s FØDSELSDAG ☺ Høresansen: Vi spiller lydbingo. Krop, sanser og bevægelse 
Kommunikation og sprog 

28. Fredag Føle sansen: Vi tager mod til os og mærker på mærkelige ting. Krop, sanser og bevægelse 
Alsidig personlig udvikling 

Weekend    

31. Mandag  Smagssansen: Vi skal lege smags leg med bind for øjnene.   Krop, sanser og bevægelse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsidig personlig udvikling 

 
 


