
 
Uge 5 2021 

 
Ugeplan uge 6 

Mandag Myrer: Musikforløb 
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.45* 

Tirsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 14.00* (vi går hjem fra skoven!) 

Onsdag  

Torsdag Fastelavnsfest med tøndeslagning. 

Fredag  

*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
FASTELAVN ER MIT NAVN 
Torsdag holder vi fastelavnsfest i børnehaven. 
Vi vil, traditionen tro slå katten af tønden i gymnastiksalen. 
Denne gang er det dog ikke sammen med 0. klasse! 
Børnene er velkomne til at komme udklædte hjemmefra, men 
vi vil gerne frabedes os at de medbringer rekvisitter såsom 
pistoler, tryllestave, geværer, tasker osv. Dette gør vi af hensyn 
til smitterisiko. 
 
NYT FRA VUGGESTUEN 

I denne uge er Emma B. begyndt med 
få timer i vuggestuen, det har både 
børn og voksne nydt godt af. Til jer 
der ikke kender Emma B., har hun 
tidligere været medhjælper i 

børnehaven. 

Når vi holder samling, forsøger vi på, at det skal 
indeholde noget om dyr, dyrenes navne, og hvad de 
siger. Noget om kropsdele hvad kan mine hænder, 
arme, øjne osv., Noget om tal så de lærer at tælle, vi 
tæller ofte børnene, synger om Tre små fugle, eller En 
Indi-, to indi-, tre indianer. Noget om begrebet som 
oppe, nede, omme på min ryg, osv. Noget med at vente 
på tur og skiftes f.eks Oppe i luften flyver der en fugl, 



børnene skiftes til at holde fuglen, som så skal gives 
videre til næste barn. Alt dette forgår igennem sang 
med fagter, rim, remser, historier og fortælling.  
Børnene lærer ved samling at koncentrere sig og indgå i 
et fællesskab. 
Vores redegynge i gangen er blevet meget populær, så 
den er ofte nede og her bliver der også sunget 
forskellige sange, som ”Uh, uh, uh karussellen kør”, ”Vi 
sejler i en båd”, eller ”Lærke sad i gyngen og fik en 
gyngetur”. Redegyngen er sjov, de venter 
glædestrålende, når den tages ned og så styrker den 
balancesansen. 
Vi har et problem med, at flere af børnene gerne vil gå 
med deres sut, vi arbejder med, at børnene kun skal 

have sutten, når de skal sove, eller hvis de slår sig og bliver rigtig kede af det. 
Hvis et barn går meget med sut, kan det påvirke barnets taleudvikling. Derudover kan det også gå ud over 
tænderne, barnet kan få det, der kaldes suttebid. 
Obs. Obs. Vi holder fastelavn allerede torsdag i næste uge, børnene må gerne komme udklædte, hvis de har lyst. 
Vi synger fastelavssange til samling og spiser en bolle med glasur, bagefter slår vi katten af paptønden og ser om 
der mon er lidt godt indeni den. 
 
Se flere billeder her: 
http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
NYT FRA BØRNEHAVEN 

Frøer og humlebier: 
Onsdag lavede frøer og humlebier fastelavns masker og malende tønderne som vi skal 
bruge på torsdag når vi skal fejre fastelavn. Nogle synes det var rigtig svært at klippe 
masker ud, men de var gode til at prøve, en rigtig god øvelse for at styrke deres fin motorik.  
Torsdag gik vi igen med til søen og løb på isen, det var en rigtig god øvelse i at holde 

balancen. Efterfølgende gik vi tilbage til bålhytten for at spise madpakker efterfulgt af varm kakao og popcorn 😊 

Gravers Kjærgaard kom forbi med hunden da vi var på 
isen. Både hund og børn morerede sig. 

  

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


Myrer 
Tirsdag formiddag lavede vi fastelavnsmasker og is-figurer. Figurerne lavede vi ved at blande vand med frugtfarve, 
putte fine perler ned i en sandkasseform, lægge enden 
af et stykke snor ned i, hælde det farvede vand over og 
lade det stå udenfor om natten, så det kunne fryse. 
Onsdag morgen kunne figurerne tages ud af formen og 
hænges op som det fineste frostpynt. Vi krydser fingre 
for mange dage med frost, så vi kan nyde synet lidt 
endnu. 
 

 
Tirsdag eftermiddag var vi på legepladsen, hvor vi fik tændt et dejligt bål, vi kunne varme os ved. Nogle hørte Povl 
Kjøller og rokkede med tæerne, mens andre legede ”Hvad er klokken, hr Løve” med nogle af de store børn, som 
var kommet hjem fra skoven. Dejligt at opleve, hvordan de store børn sætter lege i gang og inkluderer de små! Da 
vi havde ryddet op på legepladsen, dansede vi ”Op å stå”, mens vi ventede i kø for at komme ind i varmen. 
  
Se video: http://naturmusen.dk/?page_id=798 
 
 

http://naturmusen.dk/?page_id=798


Onsdag var vi på skolens legeplads, hvor bakken var 
blevet helt isglat. Så glat, at vi kunne rutsje ned ad den. 
  
  
Flere Myrer fortæller, at de synger ”Her i mit hjerte” 
derhjemme for mor og far. Her får I teksten, så I kan 

synge med       
  
Her i mit hjerte Superhelten bor 
Kærlighedskraften gør mig stærk og stor 
Venligt jeg hjælper - jeg er sød og god 
Lukker mine øjne, mærker klart mit mod 
  
Se video: http://naturmusen.dk/?page_id=798 
 
 
Mad og drikke: 
Vi spiser madpakker to gange dagligt. For de børn, som 
har to madpakker med, er det nemt at finde ud af, hvad 
de skal spise hvornår. For dem, som har én madpakke 
med, kan det være svært at vurdere, hvor meget og 
hvad der skal spises til frokost, og frustrerende at 
acceptere at noget skal gemmes til senere. Vi vil gerne 
opfordre til, at I deler børnenes mad op i to madpakker. 

Det vil lette spisesituationen for dem       
Vi oplever at flere børn har saftevand i deres 
drikkedunk. Det er ikke sundt for tænderne, da flere børn fristes til at drikke flere gange dagen igennem og bliver 
dermed udsat for meget sukker. Det kan være svært for de børn, der har vand med, at andre har noget ”lækkert” 
i drikkeflasken. I det hele taget er det en unødvendighed. Vi ser derfor helst at drikkedunken indeholder vand! 
 
Varm tøj: 
Det er bidende koldt lige nu! Men børnene er ude hver dag, så påklædningen er helt afgørende for, om de får en 
god dag. 
Derfor opfordrer vi til at man har termotøj med, der kan tages under flyverdragten (termoundertøj/skiundertøj er 
også en god idé) 
Vanter er også en nødvendighed og det helt klart luffer, der bedst holder hænderne varme. 
Navn i tøjet: 
Det er en stor fordel for alle at der er tydeligt navn i alt tøj! 
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOD WEEKEND 

KLAUS 
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