Uge 50 2020
Ugeplan uge 51:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.05 – 12.50*
Myrer: julesamling
Humlebier/Frøer: skovgruppe 08.05 – 12.50*
Myrer: julesamling
Juleafslutning med risengrød. (medbring kun eftermiddagmadpakke)
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
Vi startede ugen med at holde 1
års fødselsdag for Esben, stort
tillykke til ham.
Vi juler videre med en pakke fra
Nissen hver dag og mange
julesange til guitar og ukulele, som Emma spiller på.

Vores lille rim om Nisse rød og Nisse grå bliver også
fortalt hver dag med to små nissehuer på fingrene.
Her er nisse rød og her er nisse grå, de har røde huer på, Nisse
rød han kan vrikke, nisse grå han kan strikke, Nisse rød han
kan gemme sig, nisse grå han kan klemme sig,
Her er nisse rød og her er nisse grå, og nu vil de gå.

Og så gemmer de sig bag ryggen, spændende om de
kommer frem igen.

I torsdags var fire børn på besøg på børnehavens
legeplads, det var spændende at komme derom til nye
udfordringer, især deres nye musikinstrument blev
afprøvet og der blev kravlet under busken ved hegnet,
selvom det var lidt svært og man kunne komme til at
sidde fast, skulle det afprøves

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

NYT FRA BØRNEHAVEN
Myrerne
I denne uge har Myrerne bagt lækre kanel-småkager. Vi samlede en dej, rullede
den ud og brugte sjove jule-udstikkere til at forme kagerne. Undervejs blev
sanserne taget i brug, når vi rørte ved, smagte på og lugtede til dejen og de
nybagte kager. Alle lavede en portion, de kunne få med hjem, og det var stolte
børn, som kunne vise dem frem til deres forældre, da de blev hentet.

Vi har været på tur på Grunden, hvor vi øvede os i at stå
i kø, vente på tur og hoppe fra et bord for at lande i det
bløde græs.
Til julesamling var vi små rotter, som boede på et loft. Vi kravlede som kravlenisser, sang Lille Elsa Edderkop, rørte
i julegrød, hoppede, dansede, bagte og spiste vaniljekranse og bevægede os i en slange rundt på grunden, mens vi
sang Nu Er Det Jul Igen.

Torsdag formiddag var vi i Multisalen (også kaldet ”motor-salen”), hvor vi løb, hoppede, kravlede og holdt
balancen på en bane bygget af forskellige redskaber.

I Multisalen sang vi også På Loftet Sidder Nissen, mens vi spiste grød fra skåle og truede med skeer 😊
Lidt fra skovdagene i denne uge..
Vi laver vores nisse aktivitet når vi har spist vores formiddags frugt. I mandags legede vi "alle mine nisser kom hjem"
Og børnene var ellevilde, så den har vi leget nogle gange, vi ser også børnene selv leger dem.

Torsdag lavede vi kims leg, hvor de skulle træne deres hukommelse, de fik lidt tid til at kigge på nogle forskellige
ting på en plade, derefter lagde vi et viskestykke over, de skulle så fortælle hvad de havde set. De var rigtig gode til
at huske tingene og give plads til at alle fik lov til at sige en ting. Vi lavede også insekt vendespil, hvor vi både øvede
insekternes navne, koncentrationsevnen og fik styrket hukommelsen.
Torsdag fik vi også fejret Simon som fylder 4 år i dag fredag🇩🇰

Humlebierne er nu rigtig startet på små førskoleopgaver,
hvor der skal farves tælles og klippes ud.
Det er de meget optaget af det. Det ligger samtidig en
vigtig læring i det for både børn, pædagoger og forældre,
da vi holder skoleparathedssamtaler i begyndelsen af
det kommende år.
De små seancer med førskoleopgaver vil Betina
fortsætte den kommende tid.

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

Med dette stemningsbillede fra fredagens Luciaoptog, som 4. klasse stod for, vil jeg ønske alle en god weekend
Klaus

