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Uge 14 2019
Ugeplan uge 15

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Udegruppe 1: På tur i det blå.
Humlebierne: Filur-bog
Fortællertime for Frøer og Myrer
Humlebier musik og fortælling i gymnastiksalen kl 08:10
Påskefrokost for alle. (alle har noget med til fælles frokostbord)
Humlebier: aktiviteter i salen med 0. og 2. klasse kl. 08:10
Fortællertime for myrer og frøer
Frøerne: trin for trin
Udegruppe Humlebier (Oliver fejre fødselsdag i skoven)
Humlebier: Trin for trin

Ugeplan uge 16
Påskeferie
Ugeplan uge 17

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Lukket – påskeferie
Fortællertime for Frøer og Myrer
Humlebier musik og fortælling i gymnastiksalen kl 08:10
Humlebier i SFO fra kl. 13.30
Humlebier: aktiviteter i salen med 0. og 2. klasse kl. 08:10
Fortællertime for myrer og frøer
Frøerne: trin for trin
Udegruppe Humlebier
Humlebier: Trin for trin

*Medbring lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk med vand samt lidt skiftetøj.
**udegruppe 1: Noah, Chris, Hector Ida, Alfred, Andreas, Malthe H. Kamila, Benedicte og Lukas.
NYT FRA BØRNEHAVEN

I denne uge har vi nydt at være udenfor i forårsvejret. Mandag hentede vi nogle kasserede
kunstværker som nogle skolebørn har lavet for længe siden. De var lavet af træ og pyntet med en masse
genbrugsting så vi måtte trække en mange søm ud og sortere plastik, stof, metal og gummi fra og smide det i
skraldespanden. Træet savede vi i stykker og lavede et bål af.

Tirsdag var sandet blevet så tørt at vi kunne feje fliserne
på legepladsen. Der var gang i koste, skovle, vogne,
spande og trillebører og vi fik virkelig set at det bliver til
noget når man hjælper hinanden.
Torsdag i skoven var det Nayas tur til at starte bålet og
det blev holdt ved lige med en masse tørre grene fra
skovbunden. Vi fik også snittet nogle svampe af frisk
træ.

BIM BAM BUSSE. – JEG ER EN HALETUDSE
De små frøæg vi hentede i en sø i sidste uge, er i
ugens løb blevet til små haletudser. Børnene er igen
og igen henne og se, hvordan det går med de små
dyr. Vuggestuebørnene kommer også jævnligt forbi
for at kikke og undres.
Inden længe vil de små dyr begynde at få bagben og
senere forben. En nærmest magisk proces, der
skaber mulighed for mange gode snakke om et af
naturens undere.
Inden de små haletudser taber halen og bliver til
rigtig små frøer, skal de tilbage til en sø i nærheden.
Når madpakkerne spises er der rig mulighed for at tale
sammen og knytte sociale bånd.
Der bliver talt om hvad hver især har med i madpakken.
Man hjælper hinanden med at pakke frugtstænger og
ostehapser ud af embalagen eller som her på billedet,
hvor Malthe havde pistagenødder med og ikke kunne få
dem ud af skallen. Straks er Benedicte og Sofie klar til at
hjælpe. Ved hjælp af både negle og tænder lykkedes det
at få skallen af de fleste nødder.

Lidt morgengymnastik er godt for kroppen.

NYT FRA LARVERNE
Ugen har budt på rigtig meget leg på legepladsen både om formiddagen og om eftermiddagen. Dejligt
med underholdning fra maskinerne, så der har været noget at kigge på og snakke om. Vi har også
været en del på børnehavens legeplads, som de nyder
rigtig meget, andre ting, nye udfordringer og søskende.
På vuggestuens legeplads er der flere, der øver sig på
den lille rutchebane. Der bliver bakset med at få
fødderne vendt, når de skal rutche ned, det er ret svært
med støvler på, men det lykkes da indimellem med lidt
kamp.

Vi har haft en dejlig uge, hvor mange har grinet og givet knus til hinanden, selvom der stadig er en del konflikter
imellem børnene, men vi skal huske, at de også lærer meget om sig selv og hinanden igennem konflikter.
To sange som vi har sunget meget i denne uge er "
Oppe i Norge der boede tre trolde "og " Jeg er en lille
undulat" godt med nogle andre sange engang imellem.
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