Uge 49 2020
Ugeplan uge 50:

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 BØRNEHAVEN

Det er blevet december, og Myrerne er godt i gang med at julehygge. I
tirsdags holdt vi den første julesamling i glassalen, og pludselig fik vi øje
på noget, der stak
ud fra
legepladsens skur.
To hvide, ovale
tingester. Var det mon et par store æg? Nej, det
var det ikke. Det var simpelthen en julenisse, som
var kommet på besøg. Med sig havde han et
julekort, hvor han havde skrevet, at han rigtig
gerne ville høre Myrerne synge nogle julesange.
Så vi sang og sang. Blandt andet lærte vi ”Nissen
er en kunstig mand”.
Nissen er en kunstig mand,
mange kunster nissen kan:
Han kan neje, bukke,
han kan æbler plukke,
han kan veje varer,
han kan skyde harer,
han kan vralte, vrikke,
dikke, dikke, dikke.
Onsdag var vi på tur. Endnu en gang indtog vi
grunden, hvor flere Myrer havde fået mod på at
trille ned ad bakken. Der blev leget gode lege, og
da nogle stykker opdagede, at Karsten Pedel var i
gang med at vaske skolebussen, var de helt klar til
at hjælpe ham med opgaven.
Se to små videoklip her:
http://naturmusen.dk/?page_id=798

Vi holdt julesamling, hvor vi tog på tur i julemandens kane. Med nysmurte madpakker i tasken og
rensdyrene spændt for, fløj vi hen over hustagene. Vi drak kakao med skumfiduser i en lille butik, vi stod
på ski ned ad en bakke, og da vi kom hjem, havde vores mor lavet pandekager med syltetøj til os. En
fortælling, hvor vi undervejs fik brugt kroppen godt med hop, høje benløft og pandekage-rulninger.

Julestemning i skoven.
Når Frøer og Humlebier ankommer til skoven kl. 8.10 er det mørkt – meget mørkt! Vi har derfor
investeret i et par lamper, som kan lyse de mørkeste hjørner af bålhytten op.
Men selvom det er mørkt og lidt koldt, kan man sagtens lave juleaktiviteter som at klippe julepynt og
bage julekager. Bålhytten blev i mandags pyntet med en flot guirlande. Tirsdag kogte vi klejner over bål.
En nylavet klejne med glasur på en kold decemberdag i skoven er ikke så ringe endda!

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

NYT FRA VUGGESTUEN
Nu er der både lavet juletræer og
nisser med pynt, de hænger flot i
loftet og børnene peger og kigger
meget på dem.

Nissen som står på reolen, har hver dag en pakke, det
synes de er vældig spændende, og de er ret gode til at
skiftes til at pakke op og så dele ud til de andre, det er
en god læreproces at skulle dele.

I torsdags spillede Emma "På loftet sidder Nissen" på
ukulele, det var nyt og spændende at se og høre på. Det
ligner jo en lille guitar, men lyder anderledes.
Børnene har også lavet små til og fra kort og kiggede på,
at der blev pakket hemmeligheder ind.

Ofte bliver der fortalt historier med remedier til, Guldlok
og de tre bjørne, De tre små grise og ulven, eller Bukke
Bruse. Børnene er så koncentrere og vild optaget af det,
og flere snakker om det bagefter.

I denne uge opstod der pludselig en ny leg, skamler blev
vendt på hovedet og sat i en lang række, så de kunne
lave en sti igennem og åbne og lukke ved at dreje på en
skammel, en leg de helt selv fandt på.

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

GOD WEEKEND - KLAUS

