
NYHEDSBREV   
Uge 1  2018 

Ugeplan uge 2 

Mandag Larverne: gåtur/på legepladsen 
Humlebier + ældste myrer: i gymnastiksalen. 

Tirsdag Larver og Myrer: fortælletime kl. 08.30 
Humlebier musik – samling kl. 08.10 
Larverne: i gymnastiksalen 
Yoga for: Tilde, Vigga, Benjamin, Venja, Isabella og Sissel. 

Onsdag Myrer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30 – årgang 2013 bliver til Frøer 
Larverne: sang og musik 
Frøer: trin for trin 

Torsdag Forældremøde kl. 19.30! 

Fredag  

 
EN FRØ FÅR VINGER 

 
 
Så skete det endelig! Frøerne blev til humlebier. Ved fortælletimen onsdag, var alle samlet i glassalen, hvor der 
først blev sunget en sang om myrer, dernæst en sang om en frø. Nu skulle frøerne hoppe så højt de kunne for til 
sidst at få vinger og blive til en humlebi. 
Der var både glæde og stolthed at se hos de nyklækkede humlebier. Nu skulle der tages billeder til 
garderoberummet, hvor det gamle billede med en frø på selvfølgelig skulle skiftes ud med et nyt med en humlebi 
på. 
I næste uge er det så de ældste myrers tur til 
forvandling. Årgang 2013 bliver på onsdag til frøer. 
Noget mange har ventet på længe. Endelig er det blevet 
tydeligt at de er blevet store. 
 

FØDSELSDAG 
Ved onsdagens samling var der også en fødselsdag, 
der skulle fejres. Andreas S blev fire år og fik som 
alle, der har fødselsdag i NaturMusen, en malebog 
med mandalaer, som han måtte tage med hjem. 
 
  



LARVENYT 
Så er vi i gang efter en dejlig juleferie. 
Tobias på 2 år er startet hos Larverne.  
De næste måneder arbejder vi med sprog som lærerplanstema. Det gør vi nu hele tiden, når vi er sammen med 
børnene. Vi sætter ord på hvad de gør og på de følelser de udtrykker. Vi gør det med sang, rim og remser. Og når 
vi læser bøger. 
Vi ser frem til vores forældremøde torsdag den 11. januar 2018 og håber at se Jer alle til en aften, hvor det 
handler om jeres skønne børn. 
Ellers har vi brugt ugen både på legepladsen og inde, hvor vi blandt andet har sunget mens børnene er blevet 

trukket rundt på et tæppe. (se video her) Hvem ved, måske der bliver vist en lille video til forældremødet😉 

 

LÆREPLANSTEMAET ”SPROG” 
Som tidligere nævnt, er det aktuelle læreplanstema i NaturMusen ”sprog”. 
Som led heri har de fleste børn sendt et billede af deres juletræ. Billedet vil vi bruge til at indgå i dialog 
med børnene, hvori de kan fortælle lidt om deres træ; hvilket pynt der er og hvor det kommer fra, hvor 
højt det var, hvordan deres juleaften har været osv. 
Allerede nu har billederne, som hænger på væggen i børnehaven, givet anledning til mange snakke og 
børnene udpeger stolt billedet af deres juletræ. 
 
Emnet sprog indeholder mange aspekter. En god mundmotorik er en forudsætning for at udvikle et 
tydeligt sprog. Torsdag prøvede nogle af børnene kræfter med en bordtennisbold, der skulle pustes fra 
barn til barn uden brug af hænderne. Det kræver både koncentration og god koordinering af luftstrømmen 
fra den spidsede mund, at dirigere bolden i den rigtige retning. 
I denne aktivitet øver børnene, helt uden at vide det, beherskelse af stemmen. 

 

MUDDER, VAND, IS OG SNE. 
Vejret lige nu stiller i høj grad krav til udetøjet. Det kan være svært at holde sig både tør og varm, når 
mudderhuller og vandpytter lokker.  
Det er både sjovt og lærerigt at løbe, cykle og hoppe i de store vandpytter, der lige nu er på legepladsen, 
men forældre må dagligt tage våde støvler og møgbeskidte flyverdragter med hjem til tørring så de er klar 
igen næste dag til endnu mere leg og sjov. 
Det er dog værd at huske på, at vi hver dag uanset vejret er på legepladsen over middag. (sovebørn er ude 
om formiddagen) Så hvis børnene skal få en god oplevelse ude, må de både være tørre og varme. 

 
 

http://naturmusen.dk/?attachment_id=902


ARBEJDSLØRDAG 
Allerede nu er det med at finde kalenderen frem og notere at der lørdag den 21. april kl. 08.30 – 15.00 er 
arbejdslørdag i Grønbjerg Friskole/ NaturMusen. 
Husk at alle forældre har pligt til at deltage i større eller mindre grad i arbejdsdagene i hhv forår og efterår! 
 

 

 
 

Med billedet af Simon og Malthe, der eksperimenterer med at stable kopper, vil jeg gerne ønske alle en 
rigtig god weekend. 
 

KLAUS 


