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Ugeplan uge 4 

Mandag Larver: kreadag – maling til dramaugen 
Frøer og Humlebier: laver huse til dramastykket. 
Myrer: i gymnastiksalen. 

Tirsdag Larver og Myrer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Larver + enkelte myrer: i gymnastiksalen 
Humlebier: musik og samling 8.10 – 9.20  
Humlebier og Frøer: helteyoga. 

Onsdag Larver: udedag 
Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Humlebier: Tinobog 
Myrer, Frøer, Humlebier: maddag (husk at glemme madpakkerne!)) 

Torsdag Larver: vi laver larver. 
Myrer: musik 
Frøer og Humlebier: laver huse til dramastykket. 

Fredag En lille gruppe myrer: Mindfulness/yoga 

 
DRAMAFORESTILLING 
Hvert år ved denne tid er hele skolen (fra vuggestue til 9. klasse) med til at planlægge, skrive og udforme 
et dramastykke som skal vises for forældre og andre interessenter. 
I år er temaet for stykket ”Livsvilkår”. Et tema, der tager sit udgangspunkt i FN’s børnekonvention. 
Lige nu er ”papiret” næsten blankt, men i løbet af de næste uger vil et drama-stykke tage form og det 
skulle så gerne være klar til fremførelse torsdag den 9. februar. (herom senere) 
Vi har valgt at behandle temaet sådan at Laverne arbejder med det at have et navn. Myrer, frøer og 
humlebier skal arbejde med det at have et 
hjem og hvordan det kan se forskelligt ud 
hvor man bor. 
Allerede i den kommende uge begynder 
Frøerne og humlebierne at lave små huse, 
som skal bruges i stykket. 

 
Måske går nogle af børnene og nynner en melodi 
derhjemme der hedder ”Her bor jeg”. Det er en sang 
vi i øjeblikket øver og som skal bruge til 
dramaforestillingen. 
 
FERIE 
Husk det er sidste frist for at give besked om 
pasningsbehov på mandag den 23. januar. 
Såfremt der ikke er noteret noget, går vi ud fra, at 
der ikke er et pasningsbehov! 
 



DENNE UGE I VUGGESTUEN 
Vi har været præget meget af sygdom. Nogen dage 
har vi været nede på 2 børn – Vi håber snart, vi har 
fuldt hus igen. 
Vi har haft tid til at besøge børnehaven. Vi har 
danset, sunget, leget og hygget os. 
Børnene er trykke ved de store børn og 
børnehavebørnene er gode til at tage hensyn og 

hjælpe de mindre børn. 
Når vuggestuebørnene møder børnehavebørnene, 
spejler de sig i de store børn og bliver dus med at 
dette er et stort hus. 
 

Torsdag havde vi maddag – hvilket var et hit. Børnene er gode til at smage på de forskellige ting og bliver 
til tider udfordret, men udvikler også deres smagssans og afprøver forskellige konsistenser. 
 
MADKASSER 
Vi har valgt at inddele børnehavens køleskab til madpakker således at de to øverste hylder er til frøernes 
madpakker og myrerne har så de nederste. Humlebierne skal fortsat sætte deres madpakker i SFO’en 
køleskab. Husk i øvrigt tydeligt navn på kassen! 
 
EN ÆGTE YOGI 
Når man laver yoga bliver man til en Yogi og det er børnene rigtig gode til. Store som små elsker, når roen 
omkring yogamåtterne sænker sig, men også når der skal finde stave frem i det helt nye ”helteyoga”, som 
Bodil og Line netop er blevet uddannet i. 
 

 



 
GOD WEEKEND - KLAUS 


