Årsplan 2021
Januar:

Vi mærker kulde og frost og samler ting, vi kan fryse i glas til
dekoration udenfor – vi hænger det op og følger med, når det
smelter.
Vi laver snemænd og engle, HVIS der er sne ☺
Vi laver mad/kugler til fuglene – og hænger dem op.

Februar:

Fastelavnsuge – hvor vi samler grene til ris – og laver
fastelavnsris.
Vi laver en ”tønde” og dekorerer med naturens materialer –
og en kat ☺
Vi holder øje med, at fuglene har mad nok – og hvem der
besøger vores fuglebræt og kugler.

Marts:

Vi plukker grene, stiller i vand og ser, om der kommer
blomster og grønne skud.
Vi tager ud og finder forårets første tegn.
Vi finder de aktive insekter under bark og sten.
Påskeuge – hvor vi samler ting til dekorationer.
Vi laver påskeæg – og planter karse i æggeskaller til
dekorationer.

April:

Vi planter salat, krydderurter, ærter og blomster i bede og
krukker.
Vi drysser blomsterfrø i vores vilde have – og holder øje med
alle insekterne, der flytter ind i vores hoteller.
Vi laver sommerfuglehus til larver og ser dem udvikle sig fra
larver til sommerfugle – og lukker dem ud i haven.

Maj:

Vi indretter akvarium til haletudser, og tager på tur til søen
for at finde æg/fange haletudser. Vi følger udviklingen fra æg
til padde – og sætter padderne ud i søen igen, når de er klar.
Vi går i skoven og finder ting til vindspil.

Juni:

Vi plukker hyldeblomster på vores ture og laver saft.
Vi finder blomster og blade til at presse.
Hønsene lukkes ud i haven og fanger de svirrende gåsebiller.

Juli:

Sommer – vand og pjask i haven – vi holder også
sommerferie.

Vi tager til stranden og fanger rejer, krabber m.m.
Vi holder øje med vores jordbær og andre bær i haven og på
turene ud – og smager, når de er klar.
August:

Vi høster frugt og bær – og laver marmelader.
Vi plukker æbler og laver æblemos og -kage.
Vi plukker hyben til marmelade og fryseren – vi gemmer
mange til vores juicer til vinter.

September:

Vi samler kastanjer, små pinde og sten og laver sjove figurer
og dyr.
Vi samler edderkoppespind på karton og tegner/maler
edderkopper i spindet.

Oktober:

Vi samler blade, bog og agern i skoven og laver bladkranse og
kålorme på snor. Vi tørrer blade.
Vi gør hønsehuset klar til vintersæson.
Vi finder/laver vandpytter og sætter små skibe af blade ud i
”søerne” – og puster dem rundt.

November:

Vi finder vores tørrede blade og små grene frem og samler
mos til et stort vinterbillede med alle naturens flotte farver.
Vi samler mos og andre flotte ting til juledekoration med
kalenderlys.

December:

Vi laver julegaver.
Vi bager med vores frosne bær og frugt.
Vi bager småkager.
Vi maler sten til at lave snemænd/julemænd af.

