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Ugeplan uge 3

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Myrer og frøer: fortælletime, Humlebier musik og fortælling i salen.
Alle: fortælletime, Frøerne + en gruppe myrer yoga
Humlebier: filurbog.

FERIEPASNING → NORMERING
I ferieperioder har personalet mulighed for at afvikle ferie og afspadsering.
Vi oplever fra tid til anden, at forældre, der ikke har et reelt pasningsbehov, alligevel sender deres børn i
vuggestue/børnehave. Det betyder selvfølgelig at jeg er nødt til at sætte bemanding på, der passer til antallet af
børn, hvilket igen resulterer i, at jeg ikke kan få afviklet ferier og afspadseringstimer for personalet. Disse timer må
så tages fra hverdage, hvor alle har pasningsbehov. Dette resulterer i at vi får en nedgang i normering og dermed
færre voksne til flere børn.
Hvis man har tilmeldt sit barn til pasning, men ved nærmere overvejelser ikke har brug for det 1, 2 eller flere dage,
vil jeg meget gerne høre derom, så jeg kan gøre arbejdsplanen så skarp som mulig til alles bedste.

UGEN DER GIK I BØRNEHAVEN
I onsdags var frøerne og fire store
myrer til yoga. Da vi havde talt lidt
om, hvilke regler, man skal huske,
når man er til yoga, og vi havde præsenteret os for
hinanden, varmede vi op med lidt ”yogalærerens
efterfølger”. Og så var det tid til bamseyoga.
Vi har en masse bamser i en stor taske. Tasken bliver
åbnet på klem, og børnene får én ad gangen lov til at
vælge en bamse. Med lukkede øjne mærker de sig frem
til den helt rigtige. For nogle går det hurtigt, for andre
kan det tage lidt tid at vælge. Især slangen er populær,
og den har det altså med at sno sig rundt om alle de
andre bamser, så den er lidt svær at få fat i 😉
Når alle har valgt, spørger vi dem - igen én ad gangen hvilken bamse, de har fået. Hvis det f.eks. er en hund,
taler vi lidt om den og om hunde generelt, og så laver vi
allesammen hundestillingen, logrer med halen, tisser
med løftede ben og bjæffer højlydt.
Børnene øver sig i at vente på tur, at lytte til de andre
og at være i fokus, ligesom de får styrket deres
indlevelsesevne.
Vi sluttede af med dejlig afslapning til lyden af swinging
chime/koshi chime.
Det var en super hyggelig formiddag - og i næste uge
tager vi samme hold med til en ny yoga-oplevelse i
multisalen 😊
Se denne lille video fra dagen!
Bodil og Line

Tirsdag havde vi smøre-selv-dag.

Melanie (Aura’s mor) havde tilbudt sin hjælp og havde taget en flok børn med ind i ”Bikuben” for at anrette,
skære grønt og stege torskerogn. Sidstnævnte gik for øvrigt som varmt brød, så hvis man trænger til lidt fornyelse
på frokostbordet, er dette et godt bud.
Det gamle klaver på legepladsen lider under det våde
vintervejr. Det er sjovt at følge, hvordan det forfalder,
men også spændende om man kan få det til at give lyd
fra sig.
Se flere billeder fra ugen der gik her

NYHEDER FRA LARVERNE
I denne uge har vi sunget om de små kaniner, en ny sang/ leg som vi er ved at lære, vi skal bruge den
til drama ugen, hvor vi skal være kaniner, børnene er allerede vild gode til sangen og elsker den. Vi
skal filmes, så det kan vises til drama forestillingen.
Hvis I har noget hvidt, gråt eller sort tøj til jeres barn vil vi gerne låne det, så sætter vi en hale på og laver
kaninører. Det kan f.eks. være leggings, strømpebukser, jogging bukser, body eller trøje og måske en hue. Hvis I
har kanin udklædningstøj, er det selvfølgelig meget fint. Vi vil gerne have det snart, så vi kan få det gjort klar. Det
bliver spændende med alle de små kaniner.
I tirsdags var der gang i en motorikbane i salen, så der blev kravlet, balanceret og løbet rundt omkring. Børnene er
altid fuld af krudt, når vi er i salen, og det er dejligt at se, hvordan de bare har lyst til at være med.

Ugen har også budt på vandleg på legepladsen, når det har regnet, står der altid vand på rutchebanen til stor
fornøjelse for børnene. At lege med forskellige ting, se om det kan sejle eller om det synker, hælde fra kop til kop
og bare få lov til at eksperimentere, male med pensler på muren, det er en fantastisk leg, ja det giver lidt vådt tøj,
men pyt de får tørt på, når de kommer ind.
Se flere billeder fra ugen der gik her
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