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NYT FRA LARVERNE 
I denne uge har det været så varmt, at vi har leget med vand på flere måder. Blomsterne skal vandes og der er 
mange hjælpere, om det er blomsterne eller fødderne, der får vandet er lidt forskelligt. Ida kastede også lidt vand 
efter børnene, så de løb hvinende rundt.  

 
Astrid, Nor og Asger var i Byparken, hvor de fik lov at hygge sig i vandløbet med bare tæer, det var så dejligt, og de 
nød det i fulde drag.  
I sandkassen blev det lille bord vendt på hovedet og pludselig var det en båd, hvor de havde en god og fantasifuld 
leg i gang, dog uden vand. 
Når man sådan leger i varme og sand, får man sure og beskidte tæer, så Sofie og nogle børn fik vasket tæer både 
på legepladsen og i badeværelset. 



 
Se flere billeder fra ugen der gik lige her! 
 
 
NYT FRA BØRNEHAVEN 
Hver dag samles vi i Myregruppen kl. 8.30 – 9.00. Her får 
vi sagt godmorgen til hinanden og ser hvem, der er 
kommet og hvem der er fraværende. 
 
Onsdag i denne uge samledes vi ude på to tæpper og 
hørte historien om den travle traktor. Efterfølgende 
rejste vi os for at få lidt bevægelse i kroppen og ikke 

mindst i ”syngetøjet”😊. 
Det at vi afholder samling hver dag, er med til at udvikle 
børns opmærksomhed. Ligeledes føler børnene at de er 
en del af et socialt fællesskab. Vi styrker sproget, men 
vigtigst af alt elsker børnene at synge og bruge deres 
krop. Hver dag gentager vi sange fra dagen før. 
Gentagelser gør børnene trygge og skaber ro og 
koncentration via den forudsigelighed i at det er kendte 
sange. Børnene kan rigtig mange sange, og når samlingen 
er slut, hører vi tit børnene går/løbe/grave mens de 
synger. 
 
 

 
SKOVGRUPPEN 
I skoven har Carina lavet et forløb med børnene om 
kaktus- og blomstersprog. Det giver vist helt sig selv, 
hvad hhv. kaktussprog og blomstersprog er. Børnene var 
i hvert fald hurtige til at fange det.  
Grunden til at vi har taget dette emne op, er at vi gerne 
vil forsøge at sætte fokus på kommunikationen mellem 
børnene. Vi hører af og til børnene tale rigtig grimt til 
hinanden. Det er ikke nødvendigvis fordi de er vrede på 
hinanden, men måske har de hørt andre tale til 
hinanden på den måde og tænker ikke over hvad det gør 
ved den anden at blive talt grimt til. 
 
  

http://naturmusen.dk/?page_id=2821


Vi har efterhånden indrettet et lille træværksted i 
skoven. 
Thor og Lauge havde en skruestik til overs derhjemme. 
Den er nu sat fast i en bænk og bliver brugt flittigt både 
når der skal saves eller bores med boremaskinen. 
Der er også kommet en snittebænk med tilhørende 
båndkniv med derud. Den bliver flittig brugt til at snitte 
og afbarke grene. 
 
 
 
 
AFSLUTNINGSFEST FOR HUMLEBIER 
På torsdag er der som bekendt afslutningsfest for Humlebierne i skoven. 
Vi vil synge, hygge med mad over bål og så vil børnene vise forældrene rundt i skoven. De kendte steder som 
”fandens slot” og Mogens’ sø er ikke kendte af forældrene, men børnene finder nemt rundt på de små stier. 
Forældre er velkomne fra kl. 14.00 festen slutter kl. 16.00. 
 

Morgenstemning i skoven. 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

 
 
 


