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Uge 11  2017 

Ugeplan uge 12 

Mandag Larverne: vi går på forårsjagt. 
Humlebier + Frøer i gymnastiksalen. 
Myrer: kreative aktiviteter. 

Tirsdag Larver, Myrer og frøer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Larver + en lille gr. myrer: i gymnastiksalen 
Humlebier: musik og samling 8.10 – 9.20 
Frøer og Humlebier: Helteyoga 

Onsdag Larver: Krea-dag 
Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Humlebier: Tinobog og Trin for trin 

Torsdag Larver: maddag (÷madpakke!) 
Myrer: musik 
Frøer og Humlebier: Kreative aktiviteter. 

Fredag En gruppe myrer: wellness 

 
FORÅR OG SNART PÅSKE 
For hver dag der går finder vi flere og flere tegn på at foråret er begyndt. Det er blevet så ”lunt” at vi nu 
kan bruge en hel eftermiddag på legepladsen. Eftermiddagsmaden bliver serveret ude og børnene kan 
hurtigt gå fra legen til frugtbordet og tilbage til legen.  

 
Ikke mindst sandkassen bruges nu i stort omfang. 



 
 
 

 
En vild tur i hængekøjen nydes i det dejlige solskin.  
 
Påsken nærmer sig også og til påske hører påskeæg påskeharer og påskekyllinger. Dem kan man heldigvis 
fremstille selv. 

 
Det kræver koncentration at håndtere fjer, maling, 
lim og vat. 
 
 
 
 
HELTEYOGA 
 

 
 
 
 
 

  



UGEN DER GIK HOS LARVERNE 
Onsdag tog Magnus F, Michela, Hector og Noah på tur ud i det blå. 
Motorikken blev der arbejdet med – kravle op ad en stejl bakke – balance på en pind – prøve om jeg kan 
få benet til at sparke til en bold. Holde balancen mens jeg holder en anden i hånden 
Torsdag havde Larverne kreativ dag – og børnene skulle hver lave en karsekylling – prøve at holde ne saks, 
få lim på en fjer, som så sætter sig fast på ens finger   
Alle dage har vi været ude og nyde det dejlige forårsvejr. Mærke solens stråler og kigge efter forårstegn. 
 
BEVÆGELSE, MUSIK OG FÆLLESSAMLING 

 
 
 
 

…at være en del af det store fællesskab! 
 

GOD WEEKEND - KLAUS 


