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I - - - Månedsplan skovtrolde februar 2022 

Februar starter med fest, og slutter med en fest. Dem 1. er det BØRNEHAVENS FØDSELSDAG, hvor 

vi lader fantasien føre os en tur ti l (Cold)-Hawaii med palmer, dans og sang. Den 28. holder vi 
fastelavnsfest med udklædning og tøndeslagning. Der indimeUem er der også 2 skovtrolde, der har 

fødselsdag og sandelig om det ikke også er Pindsvinets dag i denne måned. Alt i alt en festlig måned, 

hvor vi også vil have fokus på temaeme: Min familie, hvor bor jeg og hvornår har jeg fødselsdag. flr-: ,,. Kærlig hilsen 
\ L Berit og Marie 

Dag: Ak.-tivitet: 1 .: ~ l 
.. Læreplanstema: ~- -· - ~-•• •• Kultu r, æstetik og 

I Tirsdag -- Bornchavens fodsclsdag Hurrnaaa!I fæ llesskab 

2 Onsdag 
I dag er pind.svinets dag, så vi snakker om pindsvinet, hvad den N~tur, udeliv og P., ~ 

soiser, fjender og dvale. science ~• -::. ·~ -= ~ 

Vi er i kolonihaven, hvor vi laver et pindsvin af ler og hører dens Krop, sanser og ~ 
_._ 

3 Torsdag ~ 

lyde. bevægelse 

4 Fredag Fælles ak'tivitet: Hunde! Vi vil tegne, lege og synge om hunde. 
Alsidig personl ig 
udvikling 

Weekend 

7 Mandag 
Vi går en tur til stranden, hvor vi bygger små huse med sten og Natur, udeliv og 

andre ting, vi finder. science 

8 Tirsdag ..-.. Vi vil tegne vores huse og snakke om, hvor vi bor. Personlig udvikl ing 

9 Onsdag ffik.,, Vi vil tegne vores familie. Personlig udvikling 

IO Torsdag "Hvornår har jeg fødselsdag"? Vi snakker om månederne. 
Kommunikation og 
sorog 

11 Fredag Fælles aktivitet: Heste! Vi vil tegne, lege og synge om heste. Social udvikling 

Weekend 

14 Mandag Vinterferie - vi planlægger p~, dagen ,~ ( 
Natur, udeliv og 
science 

= Kultur, æste~ og 
15 Tirsdag 

~ :, 
Vinterferi e - vi planlægger på dagen ~- J fællesskab 

16 Onsdag 
Alma U. har fødselsdag Hurraaaa!! •• Kultur, æstetik og •• Vinterferie - vi planlæ!!!!er r,å da2:cn fællesskab 

l I ~ Krop, sanser og 
17 Torsdag Vinterferie - vi planlægger på C,agen 

' bevægelser 

18 fredag Vi nte rferie - v i planlægger på dagen 7 Alsidig personlig -- -- udvikling 
•• -- ""\ Weekend ... - .... 19.02. Harald har fødselsdag Hurraaaa! i-• /1! - -

2 1 Manrbn-l;J" ~ ~ Vi tager i kolonihaven - hvorfor holder fastelavn? li , V Kultur, æstetik og 
-~ r-- ""~ bevægelse 

. - ,. -- Natur, udeliv og 
22 Tirsdag l(.viÆ på tur for at finde naturmaterialer til at pynte masker med. 

science 

23 Onsdag 
Vi er i børnehaven. Vi tegner og klipper masker ud, som vi ,_, Krop, sanser og 

""" ' udsmykker. 1~ .,1.., .TW • ; 'ff bevægelse 
• • Kultur, æstetik og 

24 Torsdag Over i Troldeskoven, vil vi lege fantasilege med vore mas er. 
bevægelse 

25 Fredag 1 t Fælles aktivitet: vi maler tønder og laver fastelavnsris. Krop, sanser og 
bevægelse 

Weekend 

28 Mandag 
Fastelavn i børnehaven. I må gerne komme med udklædningstøj Kultur, æstetik og 

udenpå overtøjet. fællesskab 


