
April 2021 I Naturpatrulje-skolen 
Så er det allerede april måned. Vi skal sige hej til tre nye venner I starten af måneden. Det er Sofie, Krystian og William.  

August og Asda kommer også tilbage sidst i denne måned, så det glæder vi os til. April er en måned hvor vi plejer at 
må komme ind på skolen og holde morgensang og kigge lidt med i indskolingen, men vi kan ikke endnu, pga. corona. 
Derfor vil vi selv lave vores egne små skoledage, med natur-undervisning. Det vil blive om tirsdagen, hvor vi plejer at 

holde skoledag. Ellers skal vi ud at opleve forårets kommen. 

Forårshilsner fra Josephine og Malthe  

1 Torsdag Helligdag Aprilsnar! Og 
skærtorsdag. 

2 Fredag Helligdag Lang fredag 

Weekend Helligdage Påskelørdag og 
påskedag 

5 Mandag Helligdag 2. påskedag 

6 Tirsdag Vi byder velkommen til vores nye kammerater I gruppen. Sofie, Krystian og 
William. 

 

7 Onsdag Vi tager et smut ned til åen, for at tjekke vores ruse. Er der mon gået noget i den? 
Den butsnudede frø lægger æg nu, vi kigger i vandhuller efter det. 

 

8 Torsdag Vi skal snitte en vandrestav. Og gå på valsen… som naverne gør.  

9 Fredag For præcis 81 år siden, blev Danmark besat under krigen. Vi skal lege soldater! Danmarks 
besættelse 

Weekend   

12 Mandag Vi bygger en sommerfugle-bar, vi skal bruge snor, lækkerier og ?  

13 Tirsdag Skoledag. Vi skal tælle ting i naturen.  

14 Onsdag Vi tager til stranden og ser om vi kan se en delfin. Delfinernes dag 

15 Torsdag Da det er kunstens dag, vil vi ud og lave kunst i naturen. Kunstens dag 

16 Fredag Stort tillykke til vores Dronning Margrethe d. 2. af Danmark. Vi fejrer hende med 
pynt og fest. 

Dronning 
Margrethes 

fødselsdag. 

Weekend   

19 Mandag Vi skal have højttaler med i rygsækken, så vi kan høre alles yndlingssange.  Musikkens dag 

20 Tirsdag Skoledag. Vi skal finde bogstaver i naturen. M som Malthe og mælkebøtte, A som 

Ahorn osv. 

 

21 Onsdag Det er bananens dag i dag. Vi bager bananpandekager på stormkøkkenet. Bananens dag 

22 Torsdag Da det I dag er Jordens dag, vil vi ud og gøre en god gerning. Vi samler skrald i 
museumsskoven. 

International 
Jordens-dag 

23 Fredag Rævens unger er så store nu, at de kommer udenfor graven. Vi kigger på ræven 
og prøver at undersøge en rævegrav. 

 

Weekend   

26 Mandag Vi bygger bivuakker som små huler til os selv.  

27 Tirsdag Skoledag med sten. Vi tager til stranden og bygger sten-tårn. Hvor mange sten 
kan vi stable? 

 

28 Onsdag Vi skal være superhelte. Hvad har en superhelt på? International 
superhelte dag! 

29 Torsdag I morgen er det store bededag, vi spiser varme hveder.  

30 Fredag Helligdag Store bededag 

 


