
Naturpatruljen I Februar 2021

Det er stadig en spændende Corona-tid, men vi får det aller bedste ud af
det alligevel. Vi har de dejligste dage med skønne ture og hygge oppe

omkring Fyret. Februar skal bruges på samme måde. Vi vil ud og se
foråret melde sin ankomst, og mærke naturen. Åen, stranden, skoven og
heden, skal alle tilses. Vi fortsætter med at øve bogstaver. Vi er næsten I

mål med hele alfabetet. -Vi glæder os til denne måned!

Mvh. Josephine og Malthe
1 Mandag En tur til stranden skal der til. Kan vi finde nogle sneglehuse, eller andet spændende?

2 Tirsdag Skoledag med bogstaverne V+W. Husk en hemmelig ting som starter med V eller W.

3 Onsdag Vi prøver at lave nogle halskæder med de fine ting vi fandt på stranden I mandags.

4 Torsdag Ane har fødselsdag! Hurra.

5 Fredag I dag er det Stanleys fødselsdag! Hurra

Weekend

8 Mandag Vi skal tilse vores hemmelige huler. En gruppe I den gamle, og en gruppe I den nye.

9 Tirsdag Skoledag med bogstaverne X+Y. Tag en hemmelig ting med som starter med X el. Y

10 Onsdag Vi skal ud og hente vintergrene og blomster. Vi sætter dem til at springe ud inde!

11 Torsdag Vi tager på cykeltur til Hawskoven

12 Fredag Vi tænder op med tændstål, og snitter spåner. Vi laver hvert vores eget lille bål.

Weekend

15 Mandag VINTERFERIE

16 Tirsdag VINTERFERIE

17 Onsdag VINTERFERIE

18 Torsdag VINTERFERIE

19 Fredag VINTERFERIE

Weekend

22 Mandag Vi skal ud og se efter forårstegn. Kan vi finde et træ som vi kan tappe saft fra?

23 Tirsdag Skoledag med bogstavet Z. Får vi en hel flok Zebraer at gætte I dag? Husk en ting.

24 Onsdag Vi vil hente vores saft fra træet, og bruge det til at lave karameller(!) over bål.

25 Torsdag Åen med stang og bakker. Hvad er der I live I åen?

26 Fredag Sidste Fredag I februar. Vi samler nogle vintergækker og presser dem til brug senere.

Weekend


