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Månedsplan for Maj 2022 i Naturpatruljen 

Så blev det endelig maj! En fantastisk måned, hvor alt springer mere ud, og det er lysegrønt 

alle vegne. Vi lægger denne måned ud med en uge i alarmberedskabets tegn. Vi skal opleve 

en masse af hverdagens helte, og vi glæder os til at se og høre hvad de går og laver. 

Maj måned er også en tid hvor vores vilde dyr bliver mere at se . Rådyrene bliver forårskåde 

og bevæger sig mere synligt rundt i landskabet. Hugormene og firbenene kommer frem og 

lægger sig i solen. -det vil vi ud at opleve! 
Forårshilsner fra Malthe 

Weekend I 

2 M andag Vi får besøg af en politibil. Vi taler med betjenten som viser udstyret! Kultur, æstetik og fællesskab 

3 Tirsdag Skoledag med bogstavet "O". Medbring en hemmelig O ting. Alsidig personlig udvikli~ I 
4 Onsdag Vi skal ned og besøge kystredningsstationen. Hvilket udstyr bruger de? Kuttur, æstetik og fæl'lessJc.ab 

1 

5 Torsdag Vi tager ned og besøger brandstationen I Kultur, æstetik og fælles.sJcab 

6 Fredag Fællesfredagstema omkring alarmberedskabet i Danmark Kultur, æstetik og fællesskab 

Weekend LcJrdags arbejdsdag i bemehaven. Social udvikling 

9 Mandag Vi tager på udflugt op til Hawskoven. Her skal vi klatre i træer. Krop, sanser og bevægelse I 
10 Tirsdag Skoledag med bogstavet "U". Medbring en hemmelig Uting. Alsidig personlig udvikling 

1 11 Onsdag Vi går op i Naturpatruljens hemmelige hule. Vi synger med vuggestuen Kommunikation og sprog I 

I først. 
12 Torsdag I dag skal vi have varme hveder. Det er nemlig bededag i morgen. Kultur, æstetik og fællesskab 

1 13 Fredag Store bededag. - Bttmehaven holder lukket! 
Weekend 

16 Mandag Sightseeing på havnen. Hvad sker der om formiddagen nede på havnen? Kommunikation og sprng 

I 17 Tirsdag Børnenes grundlovsdag. Vi skal til Thisted og holde grundlovsdag! Kultur, æstetik og fællessbb 

18 Onsdag Vi sætter stolper og fuglekasser op i forhaven i børnehaven. Vi skal også Kommunikation og sprog 
I over og synge med vuggestuen. 

i 19 Torsdag Vi går over i museumsskoven og ser efter forskellige fugle. Hvad siger de 7 Natur, udeliv og science 

20 Fredag Fællesfredagstema omkring fugle. TILLYKKE til JUNA! HURRAAAAAI Kultur, æstetik og fælleSS,l<ab 

Weekend 
I 23 Mandag Vi tager ned til åen, og ser efter om der er kommet nyt liv i åen. Natur, udenv og science I 

24 Tirsdag Sk.oledag med bogstavet H'f'. Medbring en hemmelig Y ting. Alsidig personlig udvHlling i 

25 Onsdag Vi synger med vuggestuen, bagefter bygger vi en 30 model af åen. Vi skal Natur, udeli\' og science 

bruge lim, sten, grene. Ja hvad finder vi? 

2.6Torsdag Kr. Htmmetfartsdag - Btlmehaven holder lukket I··'-

27 Fredag 8-rnehaven holder Lukket . 
Weekend -
30 Mandag Så er sommeren lige rundt om hjørnet . Vi tager på stranden og stabler Natur, udeliv og science 

sten. 

31 Tirsdag Skoledag med bo~~~~ "_Æ" . Medbring en he~me~i~~_!!~_ Alsid ig pcrsonli~ ud\'ikhng --


