
Månedsplan Naturpatruljen marts 2022 

Så er det sidste måned som Naturpatruljer! Vi skal sige farvel sidst på måneden, til de børn 

som skal på andre skoler end friskolen. Marts er altid en måned med en masse spændende 

foretagender. Især forårsfesten. Den ligger sidste dag på måneden, hvor vi skal holde en 

kæmpe fest, med sang, optræden og mad! Vi kommer til at udfolde os kreativt på mange 

forskellige måder, hvad enten det er som statist i et show, eller som maler af kulisser! 

Udover forårsfesten har vi også et par emneuger i støbeskeen. Uge 10 vil vi bruge på et så og 

spirer projekt, sammen med skovtroldegruppen. I uge 11 skal vi etablere en frugtlund, som vi 

1 nrsdag 

2 Onsdag 

3 Torsdag 

4 Fredag 

Weekend 

7 Mandag 

8 Tirsdag 

9 Onsdag 

10 Torsdag 

11 Fredag 

Weekend 

14 Mandag 

15 Tirsdag 

16 Onsdag 

17 Torsdag 

18 Fredag 

Weekend 

21 Mandag 

22 Tirsdag 

23 Onsdag 

24 Torsdag 

25 Fredag 

Weekend 

28 Mandag 

29 Tirsdag 

30 Onsdag 

31 Torsdag 

har vundet! Det bliver stort! 

Vi glæder os! 

Venlig hilsen Lene og Malthe 

Vi leger skole. Vi er nået til bogstaverne Z og Æ! {Vi tager to for at 

kunne nå det.) Husk en hemmelig ting. 

Foråret er kommet, så vi skal finde alle de forskellige forårsblomster vi 

kan se. 

Vi tager på tur ned til åen. Vi skal se hvad der er i vandet. 

Fælles fredagstema omkring KATTE! MIS MIS MIS! 

Så og Spire-Emneuge sammen med Skovtroldene. 

Så og Spire-Emneuge sammen med Skovtroldene. 

Så og Spire-Emneuge sammen med Skovtroldene. 

Så og Spire-Emneuge sammen med Skovtroldene. 

Fælles fredagstema omkring så og spire. 

Vi har vundet en frugt-lund. SÅ vi skal have lavet en ny lund i 

børnehaven. 

Sidste bogstavdag. Vi har om bogstaverne Ø og Ål Husk en hemmelig 

ting. 
Vi skal over at synge i vuggestuen. Vi når også at arbejde i frugtlunden. 

Frugtlunden skal også have noget stakit. 

Vi skal indvie frugtlunden. Forældrekaffe senere på dagen! 

Så er det snart tid til forårsfest. Vi planlægger og øver optræden. 

Skoledag. Vi skal lege skorstensleg. Vi laver to hold I 

Læse-Legedag på Hanstholm skole for alle kommende skolebørn. 

Vi er også inviteret over at synge i vuggestuen. 

Forårsfest forberedelser. 

Fælles fredagstema omkring forårsfest. 

Forårsfest forberedelser. 

Forårsfest forberedelser. 

Forårsfest forberedelser. 

Forårsfest! I aften holder vi fest. Vi gør klar til det store show! 

Alsidig personlig udvikling. 

Natur, udeliv og science. 

Natur, udeliv og science. 

Social udvikling. 

Natur, udeliv og science. 

Natur, udeliv og science. 

Natur, udeliv og science. 

Natur, udeliv og science. 

Social udvikling. 

Natur, udeliv og science. 

Alsidig personlig udvikling. 

Sprog og kommunikation. 

Krop, sanser og bevægelse. 

Social udvikling. 

Alsidig personlig udvikling. 

Social udvikling. 

Alsidig personlig udvikling. 

Kultur, æstetik og fællesskab. 

Social udvikling. 

Kultur, æstetik og fællesskab. 

Kultur, æstetik og fællesskab. 

Kultur, æstetik og fællesskab. 

Alsidig personlig udvikling. 
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