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Ugeplan uge 48 

Mandag Frøer + ældste myrer: i gymnastiksalen. 
Myrer + frøer laver julehemmeligheder hele ugen. 

Tirsdag Frøer musik – samling kl. 08.10 
Larver og myre: Fortælletime kl. 8.30 
Larverne: i gymnastiksalen 

Onsdag Myrer og Frøer: Fortælletime kl. 8.30 
Frøer: trin for trin 
Frøer Ældste myrer: tager til Højmose planteskole for at hente grønt til 
juledekorationer. 

Torsdag Juletræet sættes op og tændes. 

Fredag Alle: juleklippedag 9.00 – 12.00  

 
FORTÆLLETIME 
Tirsdag og onsdag har vi som bekendt fortælletime mellem kl. 08.30 og 09.00. 
Onsdag var dukken Frida kommet forbi for at 
fortælle eventyret om rødhætte og ulven. Der bliver 
lyttet intenst når dukken med de store øjne og den 
brede mund kigger rundt på et måbende publikum. 

Det at bruge en dukke som formidler af en fortælling 
fænger mange børn. Selv om de inderst inde godt 
ved, det er en dukke, forholder de sig til hende, som 
om hun var en rigtig pige. Fortællingen slutter da 
også med at børnene siger farvel til Frida og måske 
får et kram. 
 

 
Se et lille udklip fra fortællingen her! 
I REGN OG RUSK 
Larverne er ude hver dag uanset vejret. En tur på kirkestien er en oplagt mulighed for at bruge sin krop 
og fantasi på mange måder.  

http://naturmusen.dk/?attachment_id=845


Det kræver både styrke og balance at gå rundt med store grene og det er altid sjovt at gå i vandpytter. 
Fornemmelsen af at gå i vand, bunden af vandpyttens som klistre fast på støvlerne, spejlbilledet i vandet, 
hvor man både kan se sig selv, træer og skyer. 
 

 
STOR KUNST 

De hemmelige julegaver er ved at være færdige, 
men det er kunstnerne ikke. At eksperimentere med 
pensel og farver er altid sjovt! 
 
FRISØRSKOLEN 



 
Når man er pige fylder hår vist nok rigtig meget i ens 
bevidsthed. Vi har fået en lille kuffert med diverse 
frisørartikler – dog ikke sakse! – hvor pigerne kan 
lege frisør! Nu bliver der sat hår i stor stil og nogle af 
pigerne fra SFO’en var forbi torsdag eftermiddag for 
at give fifs og vise hvordan man kan sætte og flette 
hår.  
 
 
 

 
MUSIK FOR FRØER, 0. OG 1. KLASSE 
Tirsdag morgen går Frøerne i skole! …i hvert fald lidt.  
Når skoleklokken ringer er det tid for musik med 0. og 1. klasse, hvorefter der er fællessamling i 
gymnastiksalen. 
Til musik lærer frøerne en masse: Nye sange, danse, bevægelsessange og trommerytmer. Senest har alle 
fået deres helt egen kazoo, som de skal passe på helt ind til de er færdige med 1. klasse. 
Kazoo’en kan bruges til at få fornemmelsen for hvordan dybe og høje toner lyder, hvad korte og lange 
toner er og inden året er omme, kan de spille efter noder til simple sange. 
Senest har de lært sangen ”Vi vil ha’ voksne der griner”. Forældre til Frøer har måske hørt brudstykker af 
sangen. Klik på dette link og hør de to første vers. http://naturmusen.dk/?attachment_id=844  
 
JULEFERIE 
Julen nærmer sig med hastige skridt og inden længe kan vi gå på juleferie. 
Skolen går på juleferie onsdag den 20. december og starter igen den 3. januar, men vi har selvfølgelig 
åben i NaturMusen den 21. og 22. december samt 2. januar. 
For at få afviklet ferie/afspadsering for personalet, har jeg brug for at vide hvor mange børn der kommer 
ovennævnte dage.  
Der hænger sedler ved indgangen til hhv. vuggestuen, børnehaven og SFO’en, hvorpå jeg vil bede alle om 
at notere hvorvidt der er pasningsbehov eller ej. Du kan også sende mig en mail på info@naturmusen.dk  
Svar udbedes senest fredag den 1. december, hvor der som bekendt også er juleklippedag. 
 
JULEGUDSTJENESTE 
Onsdag den 20. december er der traditionen tro julegudstjeneste i Nr. Omme kirke 
Forældre er velkomne til at være med når vi skal i kirke. 
Gudstjenesten er delt op således: 
Kl. 09.15 for dagpleje/vuggestue 
Kl. 10.00 for børnehaven 
 

 
GOD WEEKEND 

KLAUS 
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