Nyhedsbrev
Uge 33 2020
Ugeplan uge 34:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.10 – 13.35
Myrerne: på tur til Ringkøbing fjord 8.15 – 12.30*
Humlebier musik og fortælling i salen. Kl. 8.10 – 9.30 (derefter i skoven.)
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.50
Myrer: på tur ud i det blå kl. 8.30 – 12.00
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 14.20

*medbring rygsæk med drikkedunk, formiddagsmad, frokost, et lille håndklæde og skiftetøj.
NYT FRA BØRNEHAVEN
De første dage i skoven er
gået rigtig godt. Vores store
nye humlebier er rigtig
gode til at vise de nye
frøer, hvad man må og
ikke må, når man er i
skoven. Det er dejligt at
se den omsorg de store har overfor de små.
Vi startede mandag med at gå en tur langs ”grænsen” ud
til skoven, så de nye skovbørn blev klar over hvor man
må gå til. Der hænger rød- og hvidstribede plastikbånd
rundt omkring på træerne, der hvor grænsen er. Frøerne
skulle også introduceres i hvordan man bruger toilettet i
skoven. Reglen er at alle der sidder ned når de går ind i

det lille skur, mens der til de stående er en lille tagrende på bagsiden af toilettet.
Vi varmer vand til spisetid, så alle kan vaske hænder i lunt vand og sæbe. Ved ankomst til skoven og efter toiletbesøg
bruger vi sprit og evt. vådservietter til snavs. Selvom vi er i skoven, er hygiejne i fokus.
Mandagen gik med leg omkring bålhytten. Der var meget, der skulle undersøges og prøves af.
Tirsdag var humlebierne til musik og samling i gymnastiksalen og skulle efterfølgende gå ud til skoven, hvor frøerne
allerede var. En frisk gåtur, som alle klarede i fin stil.
Myrerne var på tur til stadion i onsdag. Der skulle blandt andet øves i at gå hånd i hånd i trafikken. Line lavede også
nogle yogaøvelser med børnene. Der blev også smagt lidt på naturen.

I de hvide skabe i glassalen er der mange ting man kan undre sig over. Fugleæg, knogler, skaller, en indtørret
salamander. Men der gemmer sig også mere overnaturlige ting i skabet. En afhugget troldehånd og et glas med
dragespyt. Dragespyt lugter ganske afskyeligt og det er kun de allermodigste, der tør stikke næsen hen til flasken.

Myrertur mandag: På mandag tager myrerne på tur til Ringkøbing fjord. Vi dypper tæerne og leger i sandet, så det
er en god ide at have et lille håndklæde med.
Der bliver ikke mulighed for middagssøvn, men børnene kan sove i bussen (kort middagssøvn).
Nogle forældre har efterspurgt at kunne få billeder fra vuggestuen/børnehaven. Det kan man nemt!
Hvis man går ind på ”aktuelle billeder” http://naturmusen.dk/?page_id=2821 kan man med et par klik downloade
lige præcis det billede, man har lyst til.
Vi laver ikke længere barnets bog, men forældrene har denne mulig for at hente minder fra børnehavetiden.

NYT FRA VUGGESTUEN
I vuggestuen er dagen fyldt med
sang, det passer også godt til en af
vores værdier, som er sang og
musik. Der synges til samling, på
legepladsen, på gåturen og bare
når vi lige har lyst. Det er
fantastisk at se, hvor opmærksomme og interesserede
børnene er, når vi synger. Vi har i denne uge fået gang i
en indianersang, " Det var en morgen i ugga
indianernes land" hertil siges der indianer lyde med
hånden på munden, bagefter siger vi ugga ugga ugga
hey og slår på brystet. Vi bruger den store dybe
stemme til indianerfar, lille spæde stemme til indianer
baby, den hurtige stemme til storebroderen og den
langsomme til indianer mor. Børnene synes det er sjovt
med de forskellige stemmer og lærer lidt om stor, lille,
hurtig og langsom.
I sidste uge fortalte vi om, at der bliver smagt på
æblerne på legepladsen. Vi har da også nogle børn, der
kan klatre op i træet og nå æblerne, når de nu har spist
dem de kan nå fra jorden - motorisk dygtige børn. Og
her bliver sunget " Æbler og pærer de vokser på
træerne" eller " I haven står et æbletræ"

I ugens løb fik vi også lidt regn, vi er ude i al slags vejr,
og lidt vand giver bare andre muligheder for leg, at
sjaske med regntøj på og føle på det våde sand er gode
sanse oplevelse.

Se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821
GOD WEEKEND
KLAUS

