
     Månedsplan for Brombærstuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGE 1  

9 2 Emne oplæsning af Filifytten 

 3 Sang og musik udenfor 

 4 Vi går en tur i Dalmose, alle 
skal være her kl. 9.00 

 5 Bevægelse i multisalen 

 6  

 7  

UGE 8 Oplæsning af Filifytten 

10 9 Oplæsning af Filifytten 

 10 Musik og sang udenfor 

 11 Vi går en tur i Dalmose alle 
skal være her kl. 9.00 

 12 Bevægelse i multisalen 

 13  

 14  

UGE 15 Oplæsning af Filifytten 

11 16 Oplæsning af Filifytten 

 17 Sang og musik udenfor 

 18 Vi går en tur i Dalmose, alle 
skal være her kl. 9.00 

 19 Bevægelse i multisalen 

 20 Emmelie 6 år   

 21  

UGE 22 Oplæsning af Filifytten 

12 23 Vi laver påske ting og sår 
karse 

 24 Sang og musik udenfor 

 25 Vi går en tur i Dalmose, alle 
skal være her kl. 9.00 

 26 Bevægelse i multisalen 

 27  

 28  

UGE 29 Vi hygger og laver påske ting 

13 30 Vi hygger og laver påske ting 

 31 Vi hygger og laver påske ting 

 

I denne måned vil vi gøre ekstra ud af at bruge vores 

fantasi og kreativitet. Vi har valgt, at børnene skal 

høre historien om Filifytterne. Det er en bog, der 

lægger op til at børnene selv, skaber billederne inde i 

hovedet, mens de får læst højt. Børnene skal tegne 

efter hvert kapitel, noget som vi har bestemt hvad er, 

og der vil være forskellige bevægelseslege, undervejs i 

fortællingen. Bogen lægger op til, at børnene skal 

bruge deres fantasi og hjælpe de to børn Morten og 

Bertha og Filifytten TYT i hvert kapitel. Når vi har læst 

bogen færdig, så har været barn lavet deres egen lille 

bog, og en forside. Vi hænger tegningerne op 

undervejs på opslagstavlen. 

Da vi endnu ikke må komme på skolen, bliver fortsat 

her i institutionen. Når der bliver meldt ud, hvornår vi 

må komme på skolen igen, laver jeg et opslag omkring 

det.  

Torsdag i marts, går vi en tur i Dalmose.  

Fredag har vi bevægelse i multisalen. 

I uge 12 og 13 vil vi lave påske ting og så karse. 

I må meget gerne på ind på Tabulex under ferie og 

melde jeres barn til at komme eller holde fri i uge 13.    

AULA er endnu ikke helt klar til at åbne, vi skriver ud 

når vi er helt klar.  

 

 

 

 

Mange varme forårs hilsner Rune, Gitte og Christina. 

 

 

 


