Terminsprogram för Knopp - Vårtermin
En termin omfattar ca 6-8 träffar och för “Knoppar” är ca 1,5 timme lagom länge.
Lokalavdelningen ordnar gemensamma träffar för respektive gren någon gång per år. Se årsprogrammet för aktuell information!
Tidpunkt och
plats

Tema

Detaljplanering

Träff 1 (mars)

“Lära känna”

1. Samling.
Namnsång eller lek där barnen får säga sitt namn
och känna sig välkomna i gruppen.
Ryggsäcken - visa vad som finns i gruppens
ryggsäck.
2. “Hemliga påsen”.
Lägg en kotte/sten/pinne el. dyl i en påse och låt
barnen känna vad det kan vara. Be dem hitta
något som känns likadant.
Undersök föremålen (titta, lukta, känna etc.)
3. Fika
4. Lek. Ex. Bygga torn av kottar/pinnar, “Masken
smyger”.
5. Avslutning. Ex. sång “Hejdå skogen”

Träff 2 (mars)

“Djur”

1. Samling.
Namnsång/lek. Introducera temat.
2. Gosedjursrunda - hitta gosedjuren. Vad är det för
djur, hur låter de etc. Sjung sånger om djuren.
3. Fika.
4. Lek/sång. Ex. Björnen sover, Lilla snigel.
5. Avslutning. Ex. sång “Hejdå skogen”

Förbered

Kommentar

Ta med gosedjursrunda
+ djurkort (finns i
förrådet)

Be föräldrarna
fixa en saklåda
till nästa träff.
(Glassburk
med snöre)
Påminn om

betalning
Träff 3 (april)

Träff 4 (april)

Träff 5 (maj)

“Pinnar”

“Kottar”

“Stenar”

1. Samling.
Namnsång eller lek. Introducera temat.
2. Använd saklådan och leta pinnar.
Prata om fynden. Titta, lukta, känna.
Mät långa och korta pinnar. Slå pinnarna mot
varandra. Hur låter det?
Vad får man göra/inte göra med pinnar.
Gör “pinnhundar” (knyt snöre runt pinnen så att
den går att dra efter sig).
3. Fika
4. Lek. Ex. Bygga torn av kottar/pinnar, “Puh pinnar”
5. Avslutning. Ex. sång “Hejdå skogen”

Ta med snöre till
pinnhundar.

1. Samling.
Namnsång eller lek. Introducera temat.
2. Använd saklådan och leta kottar.
Prata om fynden. Titta, lukta, känna.
Vem äter kottar? Visa bilder på möss, ekorrar,
fåglar.
Tillverka kottdjur.
3. Fika
4. Lek.Ex. Kasta kottar (kottetavla finns i förrådet)
5. Avslutning. Ex. sång “Hejdå skogen”

Ta med kotttavlan eller
burkar/hinkar att kasta
kottar i.

1. Samling.
Namnlek eller sång. Introducera temat.
2. Använd saklådan och leta stenar.
Prata om fynden. Titta, lukta, känna.
Slå stenar mot varandra. Hur låter det?
Tillverka stentroll/stendjur.
3. Fika.

Lim, färg, “ögon” etc till
stentroll.

Påminn om
betalning.
Meddela
grenledaren
hur många
temins- och
tygmärken ni
vill ha.

Ta med lim, piprensare
etc. till kottdjur

4. Lek. Ex. “En elefant balanserade”, “Björnen
sover”.
5. Avslutning. Ex sång “Hejdå skogen”
Träff 6 (maj)

Träff 7 (juni)

“Vårtecken”

“Avslutning”

1. Samling.
Namnlek eller sång. Introducera temat.
2. Utforska platsen och se vilka vårtecken ni hittar
(knoppar, blommor, gröna blad?)
Vilka småkryp finns? Dela ut
luppar/förstoringsglas för att undersöka på nära
håll. Titta på laminerade korten och se om ni
hittar något av djuren (spindel, myra,
nyckelpiga?). Sjung “Imse, vimse spindel”, “Lilla
snigel”.
Ge i uppdrag att hitta grillpinne till pinnbröd.
3. Fika. Baka pinnbröd
4. Lek. Ex. “Masken smyger”, “Björnen sover”.
5. Avslutning. Ex sång “Hejdå skogen”.

Luppar, deg till pinnbröd

1. Samling.
Namnlek eller sång. Introducera temat.
2. Återgå till något ni har gjort under terminen. Vilka
djur träffade ni första gången? Minns de någon
sång om djuren?
3. Fika - grilla korv m bröd eller liknande
4. Lek. Ex. “En elefant balanserade”, “Lilla snigel”
5. Avslutning. Dela ut terminsmärken.
Ex. sång “Hejdå skogen”.

Gosedjur? Temakort
Terminsmärken.

När alla i
gruppen har
betalt sin
terminsavgift betala in till
lokalavdelninge
n.
Se till att ni får
era
terminsmärken
inför
avslutningen.

Grilla korv m bröd eller
liknande.

