
~ - Månedsplan Naturpatruljen August 
\ Velkommen tHbage efter en dejlig sommerferie. Nu shtrter vi op I den .store na-turi>3trulje-gruppe. 
I Det er jo en fantastisk årstid at starte op I. Sommeren er iitadlg over o~. og forh4bentliv,t sikrer os lys og 
' varme. Som naturpatniljebam skal man være med til at lege skole ~n dag I ugen. [)(!nne dag mJ man tage "\ 

en hemmelig ting med sig hjemm~fra, som man skal have I ryg.\ækken (sammen med drikkedunken og et 
sæt skifte btj). ~nne ting skal starte med det bogstav ~om vi er kommet tit I alfabetet. Det er vigtigt wt I 
fortæller b9mene om, at de sbl pr,ve at holde det hemmeligt, -så er legen nemlfg meget sjovere for ane. 1 

kan øve jer hjemmefra på hvilke ledetråde, man kan give omkring tingen. Hvilken farve har den? Hvor »tor 

er den? filer er det noget som kan spises? 
Udover skoledag, så vil vi og~ tage på en ugentlig (løbe)cykletur. Vi har t,becylcler heroppe, men medbring 
en hjelm hjemmefra (Så den passer). På denne måde kan vi udforske steder som vi ikke er vant til Jt kunne, 
( længere tid . Vi vil også være tilbage I børnehaven om fredagen igen, så børnene har mulighed for Jt Ile I 

længere tid på kryds og tværs af alder og grupper. • l,f 

Kærlig hilsen Lene og Malthe. -- ~~ R7YJ ---------iR•.._.·tlv~ - · ~ 
' Dag: Aktivitet: Læreplanstema: 

16 Mandag 

17 Tirsdag 

18 Onsdag 

19 Torsdag 

20 Fredag 

Vi tager på en tur op til Fyret. Vi skal lige se hvor store vi er blevet Krop, sanser og 

Sk:I:::; :~:::;:,1::;:~• e~e;:;:1:1:g :~::::,::::~lig t::~7~on -A· 
ting som starter med bogstavet "A". og sprog 

Cykledag. Turen går til Mosebøllebær-marken, her skal sankes. - -Nat~, u-d-e-liv_o_g_ . 

Kan vi bruge resten af de bær vi fandt I går til noget lækkert? 

Fællesaktivitet: Hvilke små dyr har vi på legepladsen? 

I • 

science. 

Krop, sanser og 

bevægelse. 

@ Weekend - -

~ M•ndag • Vi går jorden rundL Vi skal inspicere stedet hvor dronningen skal gå 
I land. 

Alsidig personlig 

udvikling og 
social udvlkfing 

I 

24 Tirsdag 

25 Onsdag 

26 Torsdag 

27 Fredag 

Weekend 

30 Mandag 

31 Tirsdag 

Natur, udefo" og 

science. 

Skoledag! Bogstavet er B som Bavian og Bukser. Husk en hemmelig Kommunikation 

ting som starter med bogstavet "B" . og sprog 

' Cykiedag_ Vi cykler langs vandet mod Vig.sø. Stopper på et dejligt Kultur, æstetik 
sted, og fortæller historier om de kongelige. og fællesskab. 

Vi laver kongekroner og pynter dem rned ædelsten o~ sætter vo~ s" r Alsid'ig personlig 

eget præg på dem. ,r. .: udvikling. 

Fredagsaktivitet : Kongelig middag. 

Konge!ikibet kommer på lJe~øg! Kan vi '>kin1-te-:-l K-H- 0 . , . . . ronolng 
Margrethe af Danmark? 

Skoledag! Bog$tavet_ er C som citron og cigar. Husk en hen11nt'l ig 

ting !>Orn st arter rn tid uC" . 

~kultur., æstetlk 
og fæUessbb. 

I 

Kultur, æstetik 
OK t ell~ssk.ab. 

Kommunil,,:ation 
og sprog • , 

-~iiftli's 
c.-._--=~~~~~~~~~~\I 


