
Månedsplan Naturpatruljen februar 2022 

Vi starter februar ud med at holde børnehavens fødselsdag! Det er en dag vi altid fejrer med 

en temafest. I år vil vi holde (Cold)-Hawaiifest, hvor vi skal synge, danse og se om vi kan få et 

lille strejf af sommer, eller bare en dejlig fællesskabsfølelse. Februar er den næstsidste måned 

som naturpatruljer. Vi vil så småt begynde at snakke lidt om det kommende skift, og vi håber 

på at vi kan komme til at snuse lidt mere til det kommende skoleliv. Vi vil i hvert fald gøre det, 

i det omfang omstændighederne tillader. Hvis vi er heldige, kommer der noget sne, som vi vil 
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udnytte med kælkene og måske en lille sneboldkamp! 

Vi glæder os! 
Venlig hilsen Lene og Malthe 

Vi Fejrer børnehavens fødselsdag! I dag er det 17 år siden vi startede! 

Vi tager på cykeltur i Museumsskoven. 

Vi går op i den hemmelige Naturpatruljehule og snitter. 

Fælles aktivitet: Hunde! Vi vil tegne, lege og synge om hunde. 

Vi skal ud at finde nogle vintergækker, som vi skal bruge senere på ugen. 

Skoledag med bogstavet V og W. V som vaskebjørn og W som Wasabi. 

Husk en hemmelig ting. 

I dag cykler vi ned til reservatet, hvor vi vil se om vi kan lugte et krondyr. 

Vi skal klippe gækkebreve. Vi tager op i den hemmelige hule. 

Fælles aktivitet: Heste! Vi tegner, leger og synger om heste. 
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~ NTERFERIE! -vi planlægger på dagen. 

Der er kun en uge til det er forår. Kan vi finde forårstegn allerede? 

Skoledag med bogstaverne X og Y. X som Xylofon og Y som Yvonne. Men er 

der nogen som kender en Yvonne? Husk en hemmelig ting. A 

Vi går op til vores hemmelige hule, og laver nogle forbedringer. 

Vi går ned til stranden og ser om vi kan slå smut. 

Fælles aktivitet: Vi forbereder fastelavn! 

Fastelavn i børnehaven. I må gerne komme med udklædningstøj udenpå 

overtøjet. Il 
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