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----------------, Forår. Det sum f . Skovsernes månedsplan for Maj 

vores san mer a hv, blomster og træer springer ud, vi nyder det dejlige vejr. Vi vil ud i naturen, og bruge ser og kroppe Så bl d . alarmberedskab · . ~v e~ e~deligt Maj, v~ lægg~r denne måned ud, med ~n ~ge 1_ • ets tegn. V1 vil ogsa kigge og føle pa det nge dyreliv, som udspiller sig I MaJ maned. 

, Weekend 
2. Mandag 

3. Tirsdag 
4. Onsdag 
5. Torsdag 
6. Fredag 
Weekend 
9. Mandag 
10. Tirsdag 

11. Onsdag 
12. Torsdag 
13. Fredag 
Weekend 
16. Mandag 
17. Tirsdag. 
18. Onsdag 

19. Torsdag 
20. Fredag 
Weekend 
23. Mandag 
24. Tirsdag 

25. Onsdag 
26. og 27. 
Weekend. 
30. Mandag 
31. Tirsdag 

Kærlig hilsen Elisa, Helle og Ina ·~ -
Vi får besøg af en politibil, vi taler med betjenten, som 
viser os bilen og udstyret. 
Vi laver "hemmeligheder'' til mors dag. 
Vi skal på besøg hos Kystredningsstationen. 
Vi tager ned og besøger Brandstationen. 
Fællestema: Alarmberedskabet i Danmark. 
Lørdag: arbejdsdag i Børnehaven. 
Vi går "jorden rundt", og kigger på fugle. 
Vi går i troldeskoven, og "laver fugleredder" og leger vi er 
fugle. 
Vi går op i skoven bag Hotellet, og tegner fugle. 
I dag skal vi have varme hveder, det er bededag i morgen. 
Storbededag. Børnehaven holder lukket. 

Vi går i vores skov, og laver Børne massage. 
Vi går ud i Fyr haven, hvor vi laver fodmassage. 
Vi går ud på skrænten, og tager sko og strømper af, og 
mærker "jorden" med vores fødder. 
Vi går i kolonihaven, og laver Børneyoga 
Fællestema: Fugle 

Vi går i vores skov, og laver rim og remser. 
Vi går i Troldeskoven, og laver fortællinger, med rim og 
remser. 
Vi laver dukketeater, med rim og remser 
Kr. himmelfarts ferie. Børnehaven holder lukket. 

Går i vores skov, og taler og tegner Pindsvinet 
Går jorden rundt, og kigger efter Pindsvin. 

-x 

Kultur/æstetik/fællesskab 

Sprog og kommunikation 
Kultur/æstetik/fællesskab 
Kultur/æstetik/fællesskab 
Socialudvikling 

Natur/udeliv/science 
Social udvikling 

Alsidig personlig udvikling 
Kultur/æstetik/fællesskab 

v v Krop og bevægelse 

Krop og bevægelse 
Social udvikling 

Sprog/kommunikation 
Sprog/kommunikation 

Sprog/kommunikation 

Natur/udeliv/science 
Natur/udeliv/science. 


