N YHEDSBREV
Uge 23 2018
Ugeplan uge 24
Humlebier og Frøer: skovdag*
Humlebier: musik og samling derefter besøg i 0. kl.
Myrer + Frøer + Humlebier: fortælletime kl. 08.30
Skovdag* (Humlebierne tager på besøg hos Bodil)
Cykeldag – alle skal medbring cykel/løbecykel/løbehjul samt en hjelm.
*medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

LARVENYT

Vi har nu modtaget dejlige Ida Boesen som er vores nyeste lille
Larve❤️ Endnu flere dage med skønt vejr hvor vi igen har brugt
legepladsen rigtig meget: Se hvordan jeres børn udfordres på deres
motorik, balance, spænding i muskler, afstandsbedømmelse, rumretningssans mm. Og hvordan de også kopier hinanden på bakken.
Skønt med kammerater man kan spejle sig i. Se legepladsvideo.
Der skabes
mange dejlige
relationer
børnene
imellem. De
får en
bevidsthed
om, at der er
et du og et
jeg.

EN PIND MED LIV I

Der ligger stor og vigtig opdragelse i at have med
dyr at gøre. Det lærer bla.a. børn at tage hensyn og
drage omsorg, hvilket også er en nødvendighed når
man er sammen med andre mennesker.
Vi har både fisk og vandrende pinde i børnehaven. Måske ikke de mest nuttede dyr, men ikke desto mindre
levende væsner, der skal behandles med respekt.
Fiskene bliver fodret hver dag og børnene vil gerne være den, der putter maden i akvariet. Jævnligt bliver
vandet skiftet og glasset renses – også en opgave som børnene følger tæt og gerne tilbyder sin hjælp til.
Hver anden fredag er det vores vandrende pinde, der skal passes. Afgnavede blade og grene skiftes ud og
børnene får nu mulighed for at prøve at lade de ”små” insekter kravle på hænder arme og ben. Nogle
børn er modige nok til at lade dyrene kravle rundt i håret eller i ansigtet, men det kræver overvindelse, at
tage en vandrende pind i hånden første gang.
BRUG HOVEDET!
”Jeg keder mig!” Det kan ofte lyde fra børn. Men
der er det sunde ved at kede sig er, at så finder man
måske på noget sjovt, som man ikke har prøvet før.
En formiddag, hvor alt det de voksne kunne tilbyde
ikke lød rigtig sjovt, var et par Humlebier gået i
garderoben, hvor kassen med skiftetøj blev tømt
og tøjet taget omvendt på. Underbukser på hovet,
cardigan på benene og sandaler på hænderne.
Pludselig blev en lidt kedelig formiddag til den
sjoveste leg, hvor det var børnene der skabte legen
og sammen med de andre, fandt på nye tosserier.
Det kan godt være at det ved første øjekast så lidt fjollet og formålsløst ud, men inde i legen gemmer sig
store muligheder for at træne sine sociale færdigheder.

GOD WEEKEND
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