Uge 48 2020
Ugeplan uge 49:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.05 – 12.50*
Myrer: julesamling
Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.05 – 12.50*
Myrer: julesamling
Myrer: på tur ud i det blå
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 14.10*
Myrer: julesamling

Fredag
*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.

NYT FRA VUGGESTUEN
I de sidste to uger har der været
gang i hemmeligheder og nu er
julerierne så småt gået i gang, der
hænger allerede fine juletræer i
loftet, som børnene har lavet.
Nogle børn har også været i gang med små plastik søm,

og de er rigtig dygtige, det kræver en god fin motorik
at ramme hullerne.

Vi har nogle børn, der gerne vil give knus, og det er jo
dejligt, selvom det kan være svært at holde balancen for
den som får et knus, når man ikke kan gå eller lige har
lært det.
Små og store har ofte stor glæde af hinanden, som her
hvor Clara drejer rundt på maven og Sylvester kravler
rundt om hende til stor glæde for dem begge.
Se den lille video her!

JUL: I december måned vil der stå en nisse på reolen,
som hver dag har en lille pakke, som børnene på skift får
lov til at åbne til samling, hvor det så skal deles ud. I
pakken kan der være små kiks, pebernødder, rosiner,
frugtstænger, saltstænger og en enkelt dag en lille
chokolade nisse.
Se flere billeder her
http://naturmusen.dk/?page_id=2821

NYT FRA BØRNEHAVEN

I skoven har Frøer og Humlebier fremstillet fuglesnacks af fedt og fuglefrø. Fedtet blev smeltet over bål
og fuglefrøene vendt i. Massen hældte vi i plastkrus. Da massen var størknet, skar vi lækkerierne ud af
krusene og vupti, så var de klar. Vi lavede så mange, at alle frøer og humlebier kunne få en med hjem,
og vi også kunne hænge nogle op ved indgangen til børnehaven. Nu er vi spændte på at se hvilke fugle,
der kommer og spiser dem.

Onsdag var Myrerne på grunden. En del øvede sig i
at trille ned ad den store bakke, og vi fandt ud af,
at det altså ikke er helt nemt at holde balancen
efter sådan en trilletur. Nogle var brandmænd, som
skulle slukke en ildebrand i bålstedet - og nogle
plukkede buketter af græsplænens fine blomster.

Vi holdt samling med sanglege og rim og remser
med bevægelser til. Blandt andet lavede vi ”Høj
som et hus”:
Høj som et hus (stræk hænderne højt op over hovedet)
Lille som en mus (rul dig sammen som en bold)
Bred som en vej (stå med helt spredte arme og ben)
Smal som en streg (stå med helt samlede ben og armene ned langs kroppen)
Flad som en pandekage (smid dig helt ned på maven)
Indenfor i børnehaven gik alle børn torsdag i gang med at jule-klippe-klistre, så vi kan få pyntet op til jul

Torsdag havde Elmer sidste dag i børnehaven. Han skal flytte til en anden børnehave.
Vi siger tak fordi vi måtte lære dig at kende Elmer. Du må meget gerne komme på besøg en dag.
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821
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