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Uge 44  2017 

Ugeplan uge 45 

Mandag Larverne: gåtur/på legepladsen 
Frøer + ældste myrer: i gymnastiksalen. 
Yngste myrer: laver julehemmeligheder. 

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

Onsdag Larverne: sang og musik 
Myrer og Frøer: Fortælletime kl. 8.30 
Frøer: trin for trin 

Torsdag Myrer: musik og dans 
Frøer: kreative aktiviteter.  

Fredag  

Obs! I november kan man ikke helt regne med ugeplanen, da vi også laver julehemmeligheder! (shhh!..) 
LARVENYT 
Som noget nyt vil vi prøve, at børnene må spise det de vil, og i den rækkefølge de har lyst til fra madkassen. Det 
vil give færre konflikter og mere ro og hygge omkring madsituationen. Vi har ro til at sidde og snakke i stedet for 
at holde på, at rugbrødet skal spises først. Der kan læses mere omkring dette i bogen “Rød stue kalder” skrevet af 
psykolog Margrethe Bruun Hansen. 
 
I øjeblikket synger vi “Uh hvor det blæser og bladene 
falder” med fagter til. Vi synes den passer godt til 
årstiden og vores blade, som hænger i loftet. 
Vi laver også rim om “Myggen og elefanten” hvor vi 
trommer i takt til rytmen på bordet. Det er alle børn 
bare med på og koncentrationen er stor. 

SKIFTEDAG 
Med november kom nye børn og overflytning af 
”gamle”. 

”Endelig vuggestue!!” 
 
 

 vuggestuelivet evalueres inden den kommende 
børnehavetid. 



PRÆSTBJERG NATURCENTER 
 
Urene er stillet tilbage til vintertid og julen venter ude i horisonten. Derfor siger vi farvel og på gensyn til 
de ugentlige skovdag. 
Sidste egentlige skovdag var mandagens tur til 
Præstbjerg. Himmelen var høj og efterårsluften frisk 
og skarp. 

 
Der blev virkelig leget igennem på legepladsen ved Præstbjerg Naturcenter. 
 
Mange var nede i huset, hvor plancher og 
udstoppede dyr fortæller om den natur, der er 
omkring stedet.  

”måske en kommende naturvejleder?” 
 



 
 
 

 
Se flere aktuelle yogabilleder fra denne uge her 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

http://naturmusen.dk/?page_id=815

