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Månedsplan Skovtroldene .Januar 2022

Nu starter det nye år! 2022! Sikke hurtigt cl år er gået og et nyl startet. I j anuar vil vi i skovtroldene fokusere ekstra på de dyr
er i vores nænniljø. Vi vil sammen med de andre grupper lave fuglemad og fuglehu se. Januar er også en vintermåned, så vi håber
på at der kommer lidt sne, så vi kan finde kælkene frem igen, for det skal der også være plads til! Hvis i har et gammelt juletræ
som i ikke skal bruge, må i geme smide det over stakittet til os, her i børnehaven . Så kan vi lege med det.

3. Mandag
4. Tirsdag
5. Onsdag
6. Torsdag

7. Fredag

Kærli hilsen Berit o Marie.
ferien! Vi skal høre hvad vi alle har lavet i
etler
tilbage
Velkommen
ferien .
Vi sJ...'111 lære at genkende en solsort! Hvordan ser hannen og hunnen ud?
Vi te ner o I ter til dem.
og ser om vi kan fA øje på solsorte.
museumsskoven,
Vi går en tur gennem
Vi går op i kolonihaven og maler gråspurve. Kan vi fA øje på nogle i
haverne rundt om os?
Fællesfredag: Vi laver fuglemad, og synger nogle sang for fuglene.

Social udvikJ ing.
Natur, udeliv og science.
Krop, sanser og bevægelse .
Kultur, æstetik og fællesskab.
Natur, ude liv og science.

Weekend
10. Mandag

Natur, udel iv og science.
Rådyret bor også her i Hanstholm. Kan vi finde spor efter det? Vi kigger i
et.
skoven o e rundt om
- - ---==.::....~= .:....::..::=-~ -- - +
- - ---l-&------lKultur, æstetik og fælJesskab .
Vi maler rådyr, og hænger billederne op til skue i bålhytten.
11. Tirsdag
Natur, udeliv og science.
Krop, sanser og bevæge lse.

14. Fredag

Ræven bor i huler med flere indgange. Kan vi finde en rævegrav? Kender
vi en ·æ 0 er som kan h ·æl e os med at fortælle hvor de bor?
Kan vi finde noget at bruge til at pynte fuglehuse med? Vi går ud til
ten o ki er efter tin o sa er!
Fællesfredag: Vi bygger og pynter fuglehuse.

Weekend
17. Mandag

Vi tager på tur op til Kolonihaven, og laver mad på bål.

Natur, udetiv og science.

Mågerne bor her i Hanstholm hele året rundt. Men er der forskel på dem?
Vi undersø er det. 0 hvor er må erne?
Vi leger måger. Vi skal synge og øve os i at flyve.

Natur, udetiv og sc ience.

12. Onsdag

13. Torsdag

18. Tirsdag
19. Onsdag

Krop, sanser og bevæge Ise.

Natur. udeliv og scien..:e.

26. Torsdag

Vi tager på skovtur. Med papir og pen, skal vi se hvor mange dyrearter vi
kan finde .
Uglen er et mystisk dyr! findes det overhovedet? Vi ser dem jo nænnest
aldri ! Vi te ner u ler.
Vi laver uglebriller af piberensere ovre ved museet. Ugler er nemlig kloge
d r, så mon ikke de kan lide steder med lidt historie?
Vi planlægger børnehavens fødse lsdag, 17 år d. I. fe bruar!

27. Fredag

Fællei;fredag : Teater på scenen

Kultur. æstetik l,g fæ llesskab.

Weekend
30. Mandag

Vi planlægger børnehaveni; fødse lsdag på onsdag!

Kuhur. lllstetik l' S t1l"l ksskab.

31 . Tirsdag

Vi tager ned til åen. Er der mon nogle dyr heri på den 11e1 id 11 f i\rtil'!

Nulllf, uddiv og sc ienc1.•.

Weekend
23 . Mandag
24 . Tirsdag

25 . Onsdag
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Natur, udeliv og science.

Alsidig personlig udvikling.

21 . fredag

1V

1

På tur til Troldeskoven. Vi bygger huler. Kan vi lave vores eget lille bo,
som d rene r1 Hvad skal der til før vi har det ma eli t?
Fællesfredag: Vi laver Is-lygter, alternativt laminerede lanterner

20. Torsdag

iA

Natur, udeliv og sci~

.

Kultur, æs,erik og tællesskab.
Kultur, æstetik og tælles_.~ab.
Kultur, æshllik og tæ lkss.ktlb.
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