
Månedsplan Nat!Jrpatrulj~n _AP!il 202~ ~ 
~ 

Så blev det april, og vi skal sige velkommen til JtJna og /\si.rid , ,om >kal være m~d i ~ 
Naturpatruljen . Vi h<H ogs~ taget ,3fskcd med Willi , MerlP, l 11k;J•, og Alma , :;om er -; t;:Jrtet i ~ 

førskole på de skol~r de ska l gå pt S~ rrn er vi en fin grupp l~ på 6 børn . 1 dn~n~e og 3 piger. \/1 
skal ud at opleve foråret, men vi vil ogs~ følge lidt med i hvad -;kol en laver, og dC! ltage i 

morgen/ efte rm idd agssa rnlin1.;er . Vi ska l også være lid t sammen m ed 0.-rl;J:;:,~, :,~ v1 hn få i:;n 
~ lil le smag på hvad m an laver når man går der, (efter sommerferien) . Vi <;~r frem til, ~t :.0 l~n 
~ varmer os hdt mere, og vi kan komme af med flyverdragterne . Alting ændr~r c;ig I fo rJ r~t, og 
...... -~ vi ser frem til det hele! 

r~} ~ ~ Ven lig hilsen Malthe ' _~ 
1 'treda1; 

" 
\'elkommen til Juna og Astrid. Blomstermandens venner på Fyret ! 

Week..eod 

lJ 'V1a , cag, Vi tager på bustur t il Tved . Vi skal ud at samle ramsløg. 
5 T-rsdag Skoledag. \/i skal bage bogstaver. Tag gerne en hemmelig ting med som 

starter med bogstavet A. 
6 0 7sdag Vi laver mad med ramsløg. Brød og pesto . 
-; Tc -~c.a:- Vi ~ar ned og ser om vi kan se krondyrene i reserva tet. 
8 :::-e;:;a:- Fælles fredagstema omkring: Påske 
WeeK.end 

13 c~s=.c:-

14 To~cac 

1s ,,..<::cac 
Weekend 

1-8 M,ncag 

J S Tirsdc:f 

Vi plan lægger på dagen ! 

Vi pla nlægger på dagen ! 

Vi planlægger på dagen ! 

Påskeferie! ----
Påskeferie! 

Påskeferie I 
Påskeferie I 

V, tager 1 '.::kolr:: og har om bogs-iavet E. Tag gerne en hemmelig ting med 
,;.orn sta n cr med E. 

2.0 o, !.(;.el v, tci<:-r pt, tur tJI åen Of:n 1Jut5nudcdc fro 1111 p.irrc si~. Kan vi finde en ) 
2J Torsdo_e Det Pr bonant:r,s o .. ;,_ . V, 1,,1~e r bana npand ek.i~c , p.i rranli.J ! 
22 rrt-dcg ræ-llt~ fr1::d1.1g.~ttlll..i urnkrtng lll'H'K l t'I 

0

W ee1<-end " 

25 Me!,Ce¼ 

2C Tir!.døi 

27 On!.0e_t 

23 T c,r :,dot 

29 Fr1:-d0t 

✓ 1 !.kel '..llll1t tn var,d td.tav 1.1td ~ .. v 012 ~l flt'I, f ind er vt c ll ~od ~h:fl hvd 

':.vulf:'di:,f'. rnt:d bo~~ ( d\tc:'l I f.h:dLrn,~ ~crnc tll ht:fllfllcll2 .. , · w,§._ 
'/r to_ttr !for.ild lll c d OVcl I IIIU ~c llfll~~~O l c fl 

IJ t t tr 1r1ter1 1øH011al ~u f, et l\t lce dog Vt sil.d l llcx: ft! ,up~rhclh: I 

r..,11., fredogst•"'" ""''""li· Suo<rt,;U• E 
• 
\ ,. \ 

- I 

. . 

-
Natur, udelrt oi :;oe~æ 

Natur, udefr, og :;i:;e~c~ 
---

Sprog og kof"ri - J - <,f· e, ~ 

Krop, Sdnse- og oe·,æg2 .S2 
N;;itur, udeh :s: s.:ie ~c.= 

Kultur, æs~2 r1 k "'-;; 'æ 'ess.<a: 

Sprog og k:::ln' r.11...t'1 o :.er 

NJtur, udch\ ' ~ s.:ic "i:~ 
.\,,,i.I~ pe ') .) ~ L(l1,,:<, li'!i 

Kultur ..r-.t~r,:, ..,!i ·æ lic -i...'-., .J:) 

"'.lp, o~ IJ!l k0,l' 1,!1wP1kJ~ 0,' 

'.)0(1.:l l u i..11,1k "'L __ 
k.ultu, ~t:-.itct1k 0§. r:c.- flc~-, i...lb . 

1'..ultl!I J,htc:t tk 1.'§. r.:: ilc'uil..Jb . 


