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Månedsplan Naturpatruljen September 
Så blev det efterår. September kan ofte rumme en masse dejligt solskin, men det er også her vi så småt 

begynder at tage lidt mere tøj på igen. Vi er kommet godt I gang I gruppen, og vi holder fast I nogle 

ugentlige routiner. Fx vil vi hver tirsdag lege skole, og hver onsdag (hvis ikke andet er planlagt), drage på 

cykeltur. Fredagene er bestemt t il at være fællestemadage, hvor vl får besøg af vuggestuen, og vi alle 1 

fællesskab laver aktiviteter I stationer på legepladsen I børnehaven. 

Vi skal på et par længere ture her I september. 1. onsdag sk.l l vi på hestevognstur ud gennem Sårup skov, 

og med bussen hjem fra Nors. Ugen efter vil vl ned og besøge skolen I Trevæld, hvor de er på Storelejr . De't 

glæder vi os vildt meget til. Vi er klar på en fantastisk måned med nye spændende udfordringe r! 

ærlig hilsen Lene og Malthe. 
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Aktivitet: 

Vi skal ud og køre I hestevogn med alle fra børnehaven I 

Lukas har fødselsdag I Humraaa ! 

Fællesaktivitet : Mot ionsdag. 

Sor: i;il 1.1,:1,, tkling 

Kultur, æ ~~ik og fælle~sl<ab 

Krop, ; .:in~r og l:;~1~1~ 

NATURENS UGE! Vi ska ber eventyrlige fortæll inger og læ rer noget om sommerfugle Natur, udefiv og science 

Slcole-dag med bogstavet ·D" som Dadler og Disko. Husk en hemmelig ting som Alsidig personlig ui::vikling 

starter med D. 

Vi skaf på en spændende udflugt I Vi skal med bus til Trevæld ! Social udvikling 

Vi laver mad på trangia. Kan vi blive mætte af det vi finder I naturen? EJier skal vi Natur, udeliv og science 

supplere med noget fra køkkenet? 
----

Fællesaktivitet: Vi skaber eventyrl ige fortællinger og lærer noget om sommerfugle Natur, udeliv og scier.ce 

Vi går over I musemsskoven og spiller naturbingo. 

Skoledag med Bogstavet •E" og Elefant og Egern. Husk en hemmelig t ing som 

starter med E. 

Natur, udeliv og science 

Alsidig personlig i;d\lrkflrg 

International demokra ti dag. Vi bestemmer I fællesskab hvor cykeltu ren I dag skal Social udvikling, og l~c. 

gå hen. Vi skiftes t il at vælge vej . sanser og bevægelse 

Vi går o p til Fyret og måler, og tegner os . Er vi blevet højere end sidste måned? Krop. sa~r og bev~ 

Fællesalctlvl tet: Troldetema Kultur. æstetik cg ræ ife'sS-1<3~ 

YAARGH ! Splitte mine brem~jl1 Vt ska l være pirater. Hvordan taler en pirat? Kultur. æstetik 0g rælless.~3C-

Skoledag med bogruvet -F•. Fug) og Fimse, stijrter med F. Hu~k en hemmelig t ing Al,1dlg penonlIg udlltklm~ 

som starter med F. 

Vi cykler til bunkersmuseumet og ser på nogle store kA none,, ~om dem p1r,Heme Krop, s.aruer ~g bir:11~ 

havde. 

VI ~r tl l åen hvor vi laver en flaskepost, og s.er om den k.an b.ære en b.e,11.ed vId1:r1= Natur. u.:lel"' 1.'i: ~1cn.:~ ~ 
ned ad s.~veteo. 

Fa:lle-saktJvitet : Pirat.er I b-',Hnetla~O HUSk AltM:lJdYl:i&l 
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j 28 Tirsdag 

29 Onsdag 
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J Skoleda,:: ,m,d boe~tcwet "(/' Ged og Gou lit G00-\1 (j -bo~)lg11u, . ► lu~, t111 hemm1111" 
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VI cykltH t.11 Såwp og !<er 0 11, dt:t er 110:tht ld.ot,1141lk,1 (I.S l1"h~\'t lt1'l)i.id~, v1 il.in ~""~d l 

j VI ~ifver <>H 111,;111 1 dyr . l)11r t i tl(>ts.tl hen ~Jkt,l,rll I ~<lltt!I I i..ullut 
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