
                                                          

 

             Månedsplan SKOVTROLDE august 2021 
 

Kære alle skovtrolde og forældre 
Velkommen tilbage i børnehaven, hvor har vi glædet os til at ser jer igen! Vi skal rigtig ud og opleve en masse 

sammen i vores fantastiske natur. I starten skal vi bruge tid til at lære hinanden rigtig godt at kende, så vi skal lege 
og have det sjovt sammen. Vi skal på mange ture, hvor vi både skal gå, løbe, kravle, klatre, trille, undersøge, lugte, 

kigge, røre, smage, lytte og meget mere.  
August måned er høstmåned, hvor rigtig mange bær, frugt, nødder, svampe m.m. bliver modne. Vi vil gå på jagt i 

naturens spisekammer og snakke om, hvad tingene hedder, om de er spiselige, giftige, hvilke dyr, der spiser dem og 
meget andet. Her skal vi øve os på se på den, der taler, have stillemund og lytteører, vente på tur og selv fortælle 
noget, mens de andre lytter. Det er nemlig også godt, at kunne de ting, når man leger sammen. Den sidste uge i 

august vil handler om dronningebesøget i Hanstholm. 
  Kærlig hilsen Berit og Marie  

 

Dag Aktivitet Læreplanstema 

16. Mandag Vi går ned i Vores Skov, hvor vi snakker om hvem, der er 
skovtrolde, hvad man tror skovtrolde laver og hvad man gerne 
vil lave. Vi går på jagt efter frugt og bær mm. 

Kommunikation og 
sprog/Krop, sanser 
og bevægelse 

17. Tirsdag Vi læser om brombær og mirabeller, undersøger dem, hvor vi 
bruger alle vores sanser hertil. Måske finder vi nok til at lave 
syltetøj af. 

Kommunikation og 
sprog/Natur, udeliv 
og science 
 

18. Onsdag Vi bliver i børnehaven, hvor vi skal fejre Kaspers 4 års fødselsdag 
og laver en motorikbane 

Kommunikation og 
sprog/Krop, sanser 
og bevægelse 

19. Torsdag Vi går ned i vores skov, hvor vi laver pandekager over bål og får 
syltetøj til. Vi læser og synger sangen om Mors lille Ole i skoven 
gik. 

Kommunikation og 
sprog/Kultur, 
æstetik og 
fællesskab 

20. Fredag 
Fællesaktivitet: Hvilke små dyr har vi på legepladsen?  

Alsidig personlig 
udvikling og social 
udvikling 

Weekend   

23. Mandag 
 
 

Vi går ud på skrænten, hvor vi vil se og snakke om, hvor 
Kongeskibet skal lægge til. Vi synger og leger ”Tornerose var et 
vakkert barn”  

Kultur, æstetik og 
fællesskab 

24. Tirsdag Vi leger Kongens efterfølger og ser hvor legen bringer os hen. Vi 
vil også prøve 2 og 2 at lave en kongestol af vores arme, som et 
3. barn skal løftes i.  

Alsidig personlig 
udvikling og social 
udvikling 

25. Onsdag Vi går ned i vores skov og spiser og snakker om og ser på billeder 
af, hvordan en kongekrone kan se ud. 
 

Kultur, æstetik og 
fællesskab 

26. Torsdag Vi laver kongekroner og pynter dem med ædelsten og sætter 
vores eget præg på dem. 

Krop, sanser og 
bevægelse 

27. Fredag 
Fredagsaktivitet: Kongelig middag 

Kultur, æstetik og 
fællesskab 

Weekend   

30. Mandag Kongeskibet kommer på besøg. Kan vi skimte H.K.H. Dronning 
Margrethe af Danmark? 

Kultur, æstetik og 
fællesskab 

31. Tirsdag Det står på Royal stafet Run, hvor det gælder om, i 2 hold, at 
løbe omgange med en diamant i hånden.  
 

Krop, sanser og       
bevægelse 


