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Ugeplan uge 40 

Mandag Larverne: gåtur/legeplads 
Frøerne + ældste myrer i skoven 
Yngste myrer: Samler blomster, bær og blade til pynteglas.  

Tirsdag Frøer musik – samling kl. 08.10 
Larver og myre: Fortælletime kl. 8.30 
Larverne: gymnastiksalen 
Yoga for: Tilde, Vigga, Benjamin, Jonas, Venja, Isabella og Sissel. 

Onsdag Larverne: sang og musik 
Myrer og Frøer + Paz, Noah og Magnus: Høstfest 

Torsdag Myrer og Frøer samt Noah, Magnus F og Paz 

Fredag Larverne: Cykeltur/legeplads/bage. 
Myrer og Frøer: Cykeldag (husk cykel/løbecykel/løbehjul samt cykelhjelm.) 

 
NYT FRA NATURMUSEN 
Vi har i dag sagt farvel til Jonas, som flytter til Spjald børnehave og på onsdag kan vi så sige velkommen til 
Zlata og Vlada som starter i hhv. børnehave. og vuggestuen. 
 
NYE SKILTE TIL GARDEROBERNE 
Vi laver navneskilte til kasserne ude i garderoben, og 
børnene får lov til at sidde med det selv. Både det at 
skulle øve finmotorikken ved at skrue farven op, så 
man kan bruge den, at få lov til at sanse ved at tvære 
farven ud med fingrene, og at lege med hvilke 
farver, der kan blandes sammen er i spil. 



 
HØSTFEST 
På onsdag har vi høstfest i børnehaven. Alle skal medbringe noget til frokostbordet (mad eller pynt). Det 
noteres på sedlen på tavlen. Vær opmærksom på at begrænse mængden, da der kommer mange med 
mad! 
Alle medbringer lidt pynt til en høstkrans (blomster, bær, blade, korn, pyntegræskar og lign.) 
 
På mandag laver vi efterårs-pynteglas. Derfor skal alle medbringe et lille glas med låg til pynteglas med 
bær, blade og nødder. 
 

HVAD ER LYD? 
 
Nogle stiftede bekendtskab med naturfænomenet 
”lyd”. Man kan råbe til hinanden, men man kan også 
lave en dåsofon, hvor lyden transporteres fra en 
dåse til en anden gennem en ståltråd. Selv om det 
godt kan være lidt svært at høre hvad der bliver sagt, 
er det sjovt at tale med hinanden på den måde. Man 
må hele tiden skiftevis sætte dåsen mod munden, 
hvis man vil tale og for øret, når man skal lytte. 
 
 
 

 
LARVENYT 

På onsdag starter der en ny pige hos Larverne, hun hedder Vlada stort velkommen til hende. 
Magnus F. , Paz, Noah og Hector var til kirkens fødselsdag, den store klokke var ret spændende 
og så fik vi kage. 

I dag fredag holder vi 1 års fødselsdag for Malthe, 
stort tillykke til ham. 



 
Så snart lejligheden byder sig, findes guitar og 
rasleæg frem og sød musik strømmer ud fra 
vuggestuen. 

Intet er for småt til at vække stor undren. 
 
 
GLEMT TØJ 
Når tøj uden tydeligt navn ligger på gulvet og 
ejermanden ikke umiddelbart er til at finde, lægges 
det i kurven. Kig den igennem en gang i mellem! 
 
 

 

 

Som regel er det kun tøj, der bliver smidt i kurven!  



KIRKENS FØDSELSDAG 
Hvert år har vi tradition for at besøge kirken og 
holde fødselsdag for den. I år var ingen undtagelse. 
Ved ankomsten blev vi modtaget at Ivar som er 
graver og Marianne som er næstformand i 
menighedsrådet. Vi kiggede på kirketårnet, hvor 
den gamle klokke, som er over 700 år gammel 
hænger. 

 
Så kom præsten og vi kunne gå i våbenhuset, hvor 
sko, jakker, hatte (og våben) måtte afleveres. 
Bodil (præst) fortalte om døbefonten, alteret og 
prædikestolen.  

 
Iver viste hvordan man ringer med klokken og de der 
havde lyst kunne komme op i tårnet for at se den 
store klokke. Til slut var der kagemand og saftevand 
til alle.  
Turen hjemad gik ad kirkestien i fuld galop. Der blev 
virkelig løbet stærkt! 
 
 
 
 
LØVFALDSFEST 
Fredag den 13. oktober har vi traditionen tro Løvfaldsfest i NaturMusen.  
Alle børn og forældre fra både vuggestuen, børnehaven og SFO’en samles kl. 15.30 på grunden ved 
parkeringspladsen. 
Her vil der være mulighed for at lave græskarlygter, bage snobrød og købe kage, kaffe og saft. 
SFO’en har bagt kagerne, hvor salget går til ”bag for en sag” som samler ind til Børns vilkår og 
Børnetelefonen. 
De, der vil lave græskarlygte skal medbringe græskar samt diverse værktøj til at skære og skrabe! 
Arrangementet slutter kl. 17.00, men man er selvfølgelig velkommen til at gå tidligere, hvis det passer 
bedre med familielivet. 
 
Du kan se flere billeder fra ugen der gik her! 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

http://naturmusen.dk/?page_id=755

