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Ugeplan uge 5

Mandag

Tirsdag

Onsdag
Torsdag

Patrick (ny medhjælper) starter i børnehaven
Larverne: gåtur/på legepladsen
Frøer i multisalen.
Humlebierne: trin for trin – derefter i multisalen.
Larver, Myrer og Frøer: fortælletime kl. 08.30
Humlebier: musik – samling kl. 08.10
Larverne samt nogle myrer: i gymnastiksalen
Yoga for: Tilde, Vigga, Benjamin, Venja, Isabella og Sissel + et par frøer
Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30
Myrer, Frøer og humlebier: bustur til Nr. Vosborg
Nancy (ny virksomhedspraktikant) starter i børnehaven

Fredag
SNE, REGN OG MUDDER
… alle tre elementer indeholder store muligheder for udvikling og læring for børn. Tænk sig! Alt dette har
der været mulighed for at stifte bekendtskab med i denne uge. Der vist ingen tvivl om at der er blevet
sanset, men også fantasien og samarbejdsevnen har fået frit løb, når en snemand skal bygges eller en
mudderkage skal bages.

Jo! Flyverdragten bliver beskidt! Men hvis lidt mudder på tøjet vejes op mod en fantastisk glædeskabende
og lærerig leg, er skidtet bare et tegn på god leg.
I den forbindelse vil jeg gerne minde om at, hvis legen skal være lige så god den følgende dag, er det vigtigt
at overtøj og sko er tørre. – ikke nødvendigvis rent, men bare tørt.

LARVENYT
Mandag boltrede vi os i sneen og byggede en
snemand, der til børnenes store overraskelse
havde tabt både øjne og næse tirsdag.
Tirsdag gav Hector, Alfred og Tobias den fuld gas i
gymnastiksalen.

Onsdag og Torsdag blev der leget med modellervoks og
efter det var vi på legepladsen og blive blæst igennem.
Vi har haft en MEGET stille uge i vuggestuen, da rigtig
mange har været syge med feber og hoste. Vi håber at
se alle de skønne Larver raske igen mandag😊

Se Larve-video fra multisalen her

DRAMAFORESTILLING
I uge 5 og 6 går det virkeligt løs med forberedelserne til dramaforestillingen torsdag den 8. februar. (husk
at sætte X i kalenderen!) Der er både en formiddags- og en aftenforestilling.
Onsdag skal vi som det fremgår af kalenderen en tur med bussen til Nr. Vosborg, hvor vi skal optage et
lille videoklip til forestillingen.
Larverne skal også med i et lille klip, hvor de skal være udklædte som dyr/fantasivæsner. Hvis der er nogen,
der ligger inde med et eller flere kostumer, må de meget gerne medbringes.

Se mange flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=755

GOD WEEKEND
KLAUS

