
Månedsplan Skovtrolde April 2022 
. . 1 t r I v vil udforske undersøge, 

April måned - Endnu mere forår, hvor det myldrer frem med planter, insekter og I det he e tage rv · 1 ' k 

lege og nyde. Det er også tid til affaldsindsamling, hvor vi lære at forstå lidt om hvordan vi bruger og passer på naturen. Pås en og 

dens traditioner er også på programmet, hvor vi vil udfordrer vores fantasi oe finmotorik . På vores ture skal vi rigtig bruge v~res 

krop og styrke vores muskler og skellet. Vi vil også have fokus på low oe hir,h arousa l - vi lde og stille aktivi teter og på den made 

udvikler børn ene en kropsbevidsthed ved at mærke deres krop. 
Kærlig hilsen 

Berit, Lene oe Marie 

l. Fredag Blomstermandens venner ved Fyret - Velkommen til Frederik! 

Weekend 

4.Mandag 

5.Tirsdag 

6. Onsdag 

7.Torsdag 

8.Fredag 

W eekend 

Vi går Jorden rundt, hvor vi vil samle naturmateriale til at lave et 

påskeæg 

Vi tegner, klipper og pynter vores påskeæg. 

Vi samler skrald . 

Vi tager til stranden og samler skrald 

Fælles aktivitet: Påske 

11.Mandag Vi planlægger på dagen 

12.Tirsdag Vi planlægger på dagen 

13.Onsdag Vi planlægger på dagen 

14.Torsdag Påskeferie! 

15.Fredag Påskeferie! 

1 Weekend Påskeferie! 

18.Mandag Påskeferie! 

19.Tirsdag Vi t ager skraldeposen med på tur, ud i det blå . 

20.Onsdag Nede ved åen vil vi undersøge, hvad der er i vandet 

21.Torsdag Bananens dag. Vi bager banankager på bålkomfuret i kolonihaven . 

22.Fredag Fælles aktivitet : Insekter! 

Weekend 

25 .Mandag Vi tager med bus ti l skoven i Tved og sna kker om skovens urter. 

26.Tirsdag 
Vi deler os i 2 grupper - Vi går jorden rundt, hver sin vej og mødes med 

den anden gruppe 

27.Onsdag Vi laver udklædning til superheltedag. 
~--------

28. Tors dag Internationa l Super helte - Vi tager på tur og udfordrer kroppen 

29.Fredag Fælles aktiv itet: Super helte 

Weekend 

Natur, udeliv og science 

Natur, ude liv og science 

Alsidig person lig udvikling 

Kultu r, æstetik og fællesskab 

Natur, ude liv og science 

Kultu r, æste tik og fæ llesskab 

Social udvikl ing 

Social udvikling 

Social udvikling 

Sprog og kommunikat ion 

Natu r, udeliv og science 

Sprog og kommun ikat ion 

Kultu r, æstet ik og fæ llesskab 

Sprog og kommun ika t ion 

Krop, sanser og bevægelse 

Alsidig, personlig udvikling 

Krop, sanser og bevægelse 

Kultu r, æstetik og 
fællesskab. 


