
NYHEDSBREV   
Uge 43 2019 

Ugeplan uge 44 

Mandag Udedag* 

Tirsdag Humlebier: musik og fortælling i musiklokalet/gymnastiksalen kl. 08.10 (vi går kl. 8.05!) 
Fortællertime for Frøer og Myrer 

Onsdag Fortælletime for myrer, frøer og humlebier 

Torsdag Skovdag for alle.* 

Fredag Cykeldag i børnehaven – husk cykel og hjelm 

*Medbring en lille rygsæk med skovvenlig madpakke, drikkedunk og en smule skiftetøj. Børnene skal selv 
kunne bære tasken på ryggen. 
 
 

NYHEDER FRA LARVERNE 
I tirsdags i gymnastiksalen legede vi med 
faldskærm, det er de vilde med, og det 

giver også mange gode sanseoplevelser og begreber, 
som oppe på, inde under, flyve og blæsevejr. Vi drejer 
rundt med børnene ovenpå, og synger sangen " 
Karussellen kør' " og så skal de bestemme et dyr, de vil 
ride på. De forskellige ting vi laver, har vi selvfølgelig en 
sang til. At gå under faldskærmen og synge " 
Spøgelserne kommer" og gå tæt imellem hinanden, 
uden der opstår konflikter, er da super flot klaret.  
Bagefter fik de alle haler på og det udviklede sig til en 
leg med hunde i snor, hvor seks børn gik med en voksen og sagde vuf vuf og grinede, men imponerende at de 
kunne klare at gå ved siden af hinanden i snor.  

 
I denne uge har vi også været i det kreative hjørne, der er lavet fine får med popcorn, men der blev også smagt 
lidt på det. 



Nu, hvor det er blevet koldere, er dynerne fra krybberne inde om natten, så når børnene skal ud at sove skal vi 
huske dynen. Det er for mange børn blevet en hel rutine, at vi skal ned og hente dynen, og de vil rigtig gerne selv 

bære den ud til krybben. De er så selvhjulpne 😊Ude ved krybberne har vi en stige, så de selv kan kravle op i 
krybben, det styrker både deres motorik, balance og troen på, jeg kan selv. Det er heller ikke noget problem for 
de vil selv. 

Jannik som har været i praktik i denne uge. Han har leget tumlelege, fangelege og boldspil, og børnene har nydt at 
lege med en stor ”dreng” med lidt gang i.  

 
 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 

 
 

UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN 
Ugen startede i skoven, hvor der som altid var 
inspiration til masser af gode lege. F.eks. er der 

krokodiller i kløften og der er kun en enkelt stolpe til at passere kløften 
på.  

Som de fleste vist 
har bemærket er 
briotoget blevet 
det helt store hit 
de seneste uger. 
Der bliver 

konstrueret 
mange flotte 
baner og det er 
ikke altid lige let at 

komme forbi. 😊 
Mudder, mudder, mudder og meget mere mudder. 
Der har været godt gang i vaskemaskinerne hos mange forældre i denne uge. Vores gravehjørne er ved 
vejrgudernes hjælp, blevet til et ganske dejligt mudderbad. Stedet virker som en magnet på mange børn 
og der opstår mange gode lege omkring hullet. 

De sociale kompetencer bliver afprøvet, når der skal koordineres hvem der skal hvad. Erfaringerne med 
vand, jord og kulde, giver børnene en god føling med nogle af naturens elementer. Man ved jo ikke 
hvordan det er at få iskoldt muddervand ind på det bare maveskind, hvis man ikke har prøvet det. 

http://naturmusen.dk/?page_id=755
http://naturmusen.dk/?page_id=755


Ja, det er noget bøvl med alt det våde og beskidte 
tøj, men heldigvis har vi vores kontakter. Så da 
vandstanden efterhånden lå meget højt, kom 
Eriksens maskinstation forbi med en stor grøn 
slamsuger. 
Det var meget interessant for børnene at følge med 
i og efter maskinen havde gjort, hvad den kunne, 
tog alle fat om skovlene og dækkede det hele til. Nu 
kan vi starte på ny med mange gode lege omkring 
gravehjørnet. 

 
Vi er lige nu i gang med at dyrke østershatte i en 
gammel yoghurt-spand. I forbindelse med ”grønne 
spirer” som NaturMusen er medlem af, har vi med 
posten fået en pose svampemycelium. Dette skal 
blandes med fugtigt kaffegrums og i løbet af nogle 
dag, kan vi høste fine østershatte, som vi kan spise. 

 
Vi er rigtig glade for vores vikarer, som lige nu er i 
huset, når der skal dækkes ind for sygdom. 
Karoline og Mette havde torsdag kastet sig over 
ansigtsmalingen. Det blev til både ræve, 
sommerfugle, spiderman og hulk. De var alle rigtig 
flotte. 
 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her!  

 

GOD WEEKEND 
KLAUS 
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