
SKOVTROLDE I MARTS 

Vi byder velkommen til den første forårsmåned ☺ og til alt det grønne, der begynder at 

spire frem. Den første varme vækker mange dyr og planter af deres vinterdvale - og smådyr 

som biller og edderkopper løber omkring på varme dage. Fuglene begynder for alvor at synge 

- hvem mon der siger: ”det det det ka’ jeg si’ li’ så tit det ska’ vær”? 

Vi har også vundet en frugtlund som vi skal have plantet og marts måned slutter af med en 

kæmpe forårsfest hvor der bliver serveret god mad og underholdning. 

Venlig hilsen Helle, Elisa, Ina og Tulle 

1. Tirsdag Vi går i skoven bag hotellet og leder efter forårstegn (i små grupper) 
Natur, udeliv og 
science 

2. Onsdag Vi går i fyrhaven og laver mad  
Alsidig, personlig 
udvikling 

3. Torsdag Vi går i kolonihaven og laver børneyoga Krop og bevægelse 

4. Fredag Fælles fredagstema om katte.. mis mis Social udvikling 

 Weekend   

7. Mandag Så og spire emneuge; vi gør klar til såning i bedene 
Natur, udeliv og 
science 

8. Tirsdag Så og spire emneuge; Vi går i vores skov og sår karse (små grupper) 
Natur, udeliv og 
science 

9. Onsdag Så og spire emneuge; Vi sår frø i små urtepotter 
Natur, udeliv og 
science 

10. Torsdag Så og spire emneuge; vi går i kolonihaven og kikker efter små spirer Sproglig udvikling 

11. Fredag Fælles fredagstema om så og spire 
Kommunikation og 
sprog 

 Weekend   

14. Mandag Vi har vundet en frugtlund og vi laver en ny lund i børnehaven Krop og bevægelse 

15. Tirsdag Vi arbejder videre med vores frugtlund 
Natur, udeliv og 
science 

16. Onsdag Vi arbejder videre med vores frugtlund 
Kommunikation og 
sprog 

17. Torsdag Vi går i kolonihaven og laver børneyoga Krop og bevægelse 

18. Fredag 
Fælles fredagstema; vi indvier vores frugtlund og byder jer forældre 
på kaffe 

Social udvikling 

 Weekend   

21. Mandag Så er det snart tid til forårsfest, vi planlægger optræden 
Kultur, æstetik og 
fællesskab 

22. Tirsdag Vi går i Troldeskoven og øver optræden 
Kommunikation og 
sprog 

23. Onsdag Vi går ”jorden rundt og leder efter forårstegn” Krop og bevægelse 

24. Torsdag Forårsfest forberedelser 
Kultur, æstetik og 
fællesskab 

25. Fredag Fælles fredagstema omkring forårsfest Social udvikling 

 Weekend   

28. Mandag Affaldsindsamling: vi samler skrald i vores natur 
Natur, udeliv og 
science 

29. Tirsdag Vi går i skoven og finder pynt til vores forårsfest (små grupper) 
Kultur, æstetik og 
fællesskab 

30. Onsdag Vi går i fyrhaven og laver børneyoga Krop og bevægelse 

31. Torsdag FORÅRSFEST – vi bruger dagen på at gøre klar til en hyggelig aften 
Kultur, æstetik og 
FÆLLESSKAB 

 


