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Vi arbejder med drama hele ugen

Dramaforestilling kl. 11.00 og igen kl. 18.30

* Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.
**Alle møder i børnehaven iført nattøj/pyjamas og gerne med deres bamse under armen.
DRAMAFORESTILLING PÅ TORSDAG
Den store dramaforestilling med titlen ”Pip i en anden verden” er så småt ved at tage for.
Vuggestuen har lavet dragter, så de kan blive til små rumpenisser. Myrer og Frøer skal sammen danne
titlen på stykket, Humlebi-drengene skal være røvere og øver lige nu med børn fra skolen, endelig skal
Humlebi-pigerne være dansere sammen med nogle skolebørn.
Det er kun Humlebierne der er med på scenen. De øvrige børn i NaturMusen bliver optaget på video og
vises ved forestillingen.
Husk at sætte kryds ved torsdag den 7. februar! I vælger selv om I vil se forestillingen kl. 11.00 eller kl.
18.30. Det er en god idé at komme i god tid, da der vil være rift om pladserne.
Følg tilblivelsen af dramastykket på Grønbjergs Facebookside Her!

NYT FRA LARVERNE
Så fik vi endelig sne, og hvor har vi nydt det. Det har givet nogle gode oplevelser både slædeture på
legepladsen og på bakkerne i Byparken. Sneen er blevet undersøgt, gravet i, samlet op og kørt i på
scooter, selvom det er svært, når sneen sætter sig fast på hjulene.

Lenette låner stadig nye bøger en gang om måneden. Det er altid
spændende med noget nyt læsestof, så vi kan vække hjernen med
nye input. En bog som er meget populær lige nu hedder" Så højt
oppe" Her lærer børnene noget om højt oppe og langt nede, og så
er der flere forskellige dyr med i historien.
En historie som de også er meget optaget af lige nu, er " Bjørnejagt"
også kaldet løvejagt. Den bliver dog ikke læst fra en bog men fortalt
med fagter til.
Lige om lidt er det drama uge, og vi skal selvfølgelig også være med,
hvor vi skal filmes, så det kan blive vist. Det hele handler om Astrid
Lindgren's bøger. Vi skal være rumpenisser. Så hvis nogen har noget
jordfarvet tøj eller andet, som kan bruges til rumpenisser, må I
meget gerne tage det med senest mandag. Ellers skal vi klædes ud i
sækkelærred, males i hovedet og have strithår, dem der er med på
det.
Lige en lille reminder husk husk husk ekstra tøj i børnenes kasser på
badeværelset, vi
mangler ofte derude,
når de er blevet våde, har tisset igennem eller lignende.

Vi forsøger at kommen nogle af de mange baktusser til livs ved
at vaske legetøjet grundigt.

NYT FRA BØRNEHAVEN

Drama har præget ugen i
børnehaven. Humlebierne er med
til at øve på skolen. Drengene skal være røvere og
pigerne skal danse.
Myrer og Frøer skal iklædes et stykke karton med et
bogstav på, der tilsammen danner titlen på
dramastykket. ”Pip i en anden verden”.

Derudover har sne selvfølgelig været omdrejningspunktet for legen i denne uge.
Det kan være farligt med is og sne, men når man skal lave noget sjovt, er det ofte forbundet med fare.
Men så længe vi holder os til knubs og hudafskrabninger, går det hele nok!

Yogaøvelser og remser bliver næsten altid brugt i forbindelse med madpakkerne i NaturMusen.
Se video med øvelsen her!
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