
  
Uge 51 2020 

 
Ugeplan uge 52: 
Vi julehygger i dagene op til jul. 
Der er nødpasning i sfo’en 
 
Ugeplan uge 1 

Mandag Humlebier og Frøer tager på tur – husk rygsæk med madpakke. 

Tirsdag  

Onsdag  

Torsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 14.10* 

Fredag  

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

 
Næsten alle har et juletræ, når det er jul. Et juletræ kan 
fortælle mange historier, men det kan ikke fortælle dem selv. 
Det kan børn til gengæld! Derfor vil vi gerne have et billede 
af netop Jeres juletræ. Tag et billede og send det til 
info@naturmusen.dk så vil vi samle billederne og hænge 
dem op. Det kan være en god anledning til at tale med 
børnene om deres jul. Hvis I skulle glemme at tage billedet 
mens træet stråler allermest, kan et billede af det kasserede 
juletræ også bruges. 
 

 
NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
 
 
 
 

Vi har danset nissestopdans, nissens efterfølgere, alle 
mine nisser kom hjem, sunget julesange, snittet små træ 
nissemænd. 

mailto:info@naturmusen.dk


Torsdag spillede vi mus med pebernødder, hvis I ikke 

kender mus med pebernødder, er jeg sikker på jeres 

børn kan lærer jer det, hvis I har nogle pebernødder 

derhjemme😊 Det var så flot at se selvom man ingen 

eller kun fik 1 pebernød så synes de alle det var sjovt, 

og humøret var højt. Vi fik hørt det sidste af vores nisse-

grise-julekalender. Vi har også været på nisseløb, hvor vi 

skulle løse nogle opgaver og til sidst var der en 

overraskelse som var pebernødder og skumfiduser.  

Tænk at få mulighed for at ligge i en hængekøje på en 
halvkold og våd decemberdag. Bare vugge blidt frem og 
tilbage og lytte til vindens susen og mærke de kolde 
vanddråber. Det er medicin for krop og sjæl. Alle skulle 
prøve det! 
 
 

Vi nærmer os vintersolhverv og det betyder at det er temmelig mørkt, når vi ankommer til skoven. Der skal både 
bål, batterilamper og en lyskæde til for at kunne se noget i bålhytten. Men vi hører aldrig at børnene er utrygge ved 
at komme ud i den mørke skov. De kender stedet og elsker at være der. 

Vi glæder os til at komme tilbage i skoven igen i det nye år 😀 
 
I år kunne vi ikke komme til julegudstjeneste, men Myrerne blev ikke snydt for hverken krybbespil eller salmer. Da 

vi onsdag formiddag var på Grunden, lavede de voksne 

Krybbespil med Bamser. Myrerne blev placeret på 

teatrets bedste pladser lige foran scenen. Line fortalte 

Jule-evangeliet om Josef og Maria, som ikke havde 

mulighed for at køre i bil, bus eller tog, da de skulle til 

Betlehem for at blive skrevet i den store tællebog, og om 

de vise mænd, som passede på, at deres dyr ikke blev 

spist af ulve om natten. Imens var Annedorte 

”bamsefører” og viste, hvordan Josef traskede afsted med 

Maria på æslet, hvordan Maria fødte Jesusbarnet og 



hvordan den store engel kom dumpende ned på marken. Efter fuld koncentration og masser af grin, sluttede vi af 

med at synge Et barn er født i Betlehem. 

Inden vi gik tilbage til børnehaven for at spise risengrød, nåede vi også at synge et par julesange og spise en skum-

julemand 😊 

 Risengrød og saftevand. Nisseøl var for de modige. 

Vi har været i salen, hvor vi blev udfordret motorisk. Først 

fik vi en bold hver, som vi trillede, spillede, hoppede og 

kastede med. Bagefter tog vi på tur til Zoologisk Have, 

hvor vi mødte en struds, en løve og en giraf. Vi hoppede 

over sten, fandt rundt i en labyrint og slog kolbøtter. Og 

så var der to små, frække fluer, som fløj rundt og landede 

forskellige steder på vores kroppe. Vi sluttede af med fri 

boldleg. 

 
 
Vi vil gerne sige tusind tak for de fine gaver personalet har fået hver uge i december. 
Det varmer at blive anerkendt på denne måde. 
 
Se flere billeder her 
http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
Vi har i denne uge haft lidt sygdom 
blandt børnene heldigvis ikke 
Corona, men noget mavehalløj, + 
der var et par børn der lige holdt en 
fridag, det gav ekstra tid til hygge og 

nærvær med de resterende børn og det nød de i fulde 
drag. 

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


Torsdag sang vi farvelsang for Nor, som starter i børnehaven til januar, det bliver helt sikkert godt for Nor, og vi vil 
vinke til ham gennem vinduet. 
Der er blevet spurgt til, hvem der rejser i vuggestuen?  Det gør Sofie i slutningen af januar, Sofie skal ind og læse 
til pædagog. Vi kommer til at savne hende, men det bliver så godt for Sofie. 
Vi vil gerne sige tusind tak for adventsgaver, det er så hyggeligt, at der hver mandag har været en gave til os, 
dejligt med sådan en overraskelse og påskønnelse. 

 
Sofie for eventyret om ulven og de tre små grise. Vuggestuen fik også risengrød onsdag. Der blev næsten 
Børnene følger interesseret med i historien, som under-  spist op og nogle prøvede endda at smage på nisseøl. 
Støttes af små rekvisitter. Ulven bliver her spillet af en  
hyæne. 
 
Der bliver selvfølgelig sunget julesange hele december. I denne video er det på loftet sidder nissen udsat for 
ukulele.  
http://naturmusen.dk/?page_id=798 
 
Se flere billeder her: 
http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
,. 

 

Glædelig jul & godt nytår 

http://naturmusen.dk/?page_id=798
http://naturmusen.dk/?page_id=2821
http://naturmusen.dk/wp-content/uploads/2020/12/Glaedelig-jul.mp4

