
Terminsprogram för Knytte- Vårtermin 
 
En termin omfattar ca 6-8 träffar och för “Knyttar” är ca 1,5 - 2,0 timmar lagom länge. 
Lokalavdelningen ordnar gemensamma träffar för respektive gren någon gång per år. Se årsprogrammet för aktuell information! 
 

Tidpunkt och 
plats 

Tema Detaljplanering Förbered Kommentar 

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.  

3. Fika 
4. Lek. Ex. Bygga torn av kottar/pinnar, “Masken 

smyger”.  
5. Avslutning. Ex. sång “Hejdå skogen” 

  

Träff 2 (mars) “Sinnesrunda” 1. Samling. 
Namnsång/lek. Introducera temat.  

2. Sinnesrunda. Gå rundan tillsammans och upplev 
naturen med alla sinnen.  

3. Fika.  
4. Lek/sång. Ex. “Kom alla mina knyttebarn”, 

“Björnen sover” 

Sinnesrunda finns i 
förrådet 
 

Påminn om 
betalning 



5. Avslutning. Ex. sång “Hejdå skogen” 

Träff 3 (april) “Myror” 1. Samling.  
Namnsång eller lek. Introducera temat.  

2. Undersök myrorna i myrstacken. Visa i bok eller 
på temakorten hur myrstacken ser ut inuti. 
Gör myrtavlor (fingeravtryck + rita ben, klistra på 
barr) 

3. Fika 
4. Lek. Ex “Alla ekorrar byter bo”.  
5. Avslutning. Ex. sång “Hejdå skogen” 

Reka området för större 
myrstack. 
 
Papper, vattenfärg, lim, 
pennor till myrtavlorna. 

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

Träff 4 (april) “Färger i 
naturen” 

1. Samling.  
Namnsång eller lek. Introducera temat.  

2. Dela in barnen i grupper och dela ut kartongerna, 
leta föremål med samma färg som i “facken”.  
Undersök vad de har hittat? Hör allt hemma i 
naturen eller har någon hittat skräp? 
Ge uppdrag att leta upp grillpinne. 

3. Fika. Pinnbröd 
4. Lek. Ex. “Under hökens vingar” 
5. Avslutning. Ex. sång “Hejdå skogen” 

Äggkartonger med 
målade “fack” i olika 
färger.  
 
Deg till pinnbröd 

 

Träff 5 (maj) “Blommor” 1. Samling.  
Namnlek eller sång. Introducera temat.  

2. Utforska platsen och se vilka vårtecken ni hittar 
(knoppar, blommor, gröna blad?) 
Tillverka krukor av tidningspapper och plantera 
solrosor.  

3. Fika.  
4. Lek. “Ballongen”. 
5. Avslutning. Ex sång “Hejdå skogen”.  

Frön, planteringsjord och 
tidningspapper till 
planteringen.  

När alla i 
gruppen har 
betalt sin 
terminsavgift - 
betala in till 
lokalavdelninge
n.  
 
 



Träff 6 (maj) “Vatten” 1. Samling.  
Namnlek eller sång. Introducera temat.  

2. Undersök vilka som bor i och omkring vattnet.  
3. Fika. 
4. Lek. Ex. “Puh pinnar” 
5. Avslutning. Ex sång “Hejdå skogen”. 

Håvar, hinkar och 
temaväskor för sjö och 
hav finns i förrådet.  

Se till att ni får 
era 
terminsmärken 
inför 
avslutningen.  

Träff 7 (juni) “Skattjakt” 1. Samling. 
Namnlek eller sång. Introducera temat.  

2. Hinderbana/skattjakt/uppdragskort (ex. hitta 
något sött och rött, grönt och mot kinden skönt) 

3. Fika - grilla korv m bröd eller liknande. Poppa 
popcorn? 

4. Lek. Ex. “En elefant balanserade”, “Lilla snigel” 
5. Avslutning. Dela ut terminsmärken och ev. skatt 

Ex. sång “Hejdå skogen”. 

Mulles hinderbana eller 
annan form av skattjakt. 
 
Korv, bröd, popcorn 
gryta.  

 

 
 
 


