Uge 6 2021
Ugeplan uge 8

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Myrer: Musikforløb
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.45*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 14.00*
Myrer: aktiviteter i ”Myretuen”
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 14.00*

*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
Så fik vi for alvor kong vinter at se.
-14°C og solskin fra morgenen af er en unik oplevelse for
både store og små.
De fine islygter blev tændt og et spændende forsøg med
kogende vand, der bliver kastet op i luften og falder ned
som sne skulle selvfølgelig afprøves. – det virker, men det
er kun for voksne!
Vi har været nødt til at justere lidt på udetiden, da en hel
dag i frostvejr kan være for meget for de små.
Derfor går vi tidligere ind fra legepladsen og forkorter
skovdagene, hvis det bliver alt for koldt.
Jeg må den forbindelse endnu en gang opfordre til at
børnene har skiundertøj og/eller termotøj under
flyverdragten. Derudover skal der være ekstra tykke
sokker, elefanthue og gode handsker eller luffer.
NYT FRA VUGGESTUEN
Hver dag nyder vi sneen og det
flotte vejr. Vi er vilde med at komme
ud både børn og voksne, også
selvom det er koldt. Heldigvis har
alle noget godt varmt tøj, det er kun
fingrene der bliver kolde, når vanterne ikke vil blive på.

I tirsdags malede Jonathan og Sylvester
fastelavnstønden sammen med Emma B. Det hyggede
de sig med i lang tid og var rigtig dygtige til det.
Torsdag blev der holdt fastelavnsfest med nogle flotte
udklædte børn og voksne. Først blev der sunget
fastelavn er mit navn og spist boller med forskellig

farvet glasur. Det var lækkert. Bagefter blev der slået til
tønden med en grydeske, børnene skulle skiftes til at
slå, men det var nu ikke helt let, når alle gerne vil prøve
hele tiden. Men vi fik den slået i stykker og Lærke I.
blev kattekonge og fik krone på, prinsesse som hun selv
sagde. Der var små rosinpakker i tønden, som de hurtig
fik fat i, og så blev der stille og der blev pillet rosiner ud
og spist.
Hvis nogen har oplevet en del uro blandt børnene, har
det ofte haft noget at gøre med sutten, vi arbejder jo
på, at den kun skal bruges, når de skal sove, det kræver
lige en tilvænnings periode, men vi tror på at det nok
skal lykkes.
Se flere billeder her:
http://naturmusen.dk/?page_id=2821
NYT FRA BØRNEHAVEN
Torsdag fik vi fejret fastelavn, vi sang nogle forskellige sange og slog katten af tønden
derefter fik vi kronet kattekongen og katte dronningen efterfulgt af boller med glasur og
saftevand..
Det var dejlig at se så mange udklædte børn. Det er altid en fest med udklædningstøj, det
sætter gang i mange gode lege, hvor de rigtig indlever sig i deres rolle. Det har været en
super hyggelig dag, alle børn var så gode til at vente på tur, da vi skulle slå katten af tønden. Det kan være en rigtig
svær øvelse, da alle jo rigtig gerne vil slå til tønden. Men de var så dygtige..!

Frøer og humlebier:
Mandag og tirsdag var vi nede på Mogens og Helles sø og skøjte. I dette kolde vejr nyder børnene når vi går en lille
tur, de synes det er sjovt at løbe og skøjte på isen.

Vi oplever de er super gode til at lege ude i skoven. De er rigtig gode til at lege med hinanden på kryds og tværs,
det er så dejligt at se. Tirsdag da vi havde spist madpakker lavede vi suppe, mens suppen blev lavet skulle der slæbes
brænde, det var børnene rigtig gode til at hjælpe med, og det var dejligt med en gang suppe bagefter til at varme
sig på. (opskrift: løg, gulerødder, grøntsagsbouillon, timian, peber, chili og suppenudler.)
I skoven opstod der pludselig en god leg på kanten af bålstedet. Se videoen her, hvor Jesper og Malthe tryller.
http://naturmusen.dk/?page_id=798
Onsdag i børnehaven var der leg indenfor hvor vi igen skulle prøve at eksperimentere lidt med at fryse noget vand,
denne gang for at se om vi kunne lave nogle islygter.
Myrer:
Vi har nydt en dejlig uge med masser af sne og sol. Vi har
kælket, kastet med sne, leget skøjtebane på frosne
vandpytter og slikket sol med venner som liggestol. Der
har bestemt heller ikke manglet sneskovlende
arbejdsmænd på legepladsen.

Indenfor har vi leget med dinosaurer, heste og riddere og
konstrueret tunneller, skydevåben og bolde ved hjælp af
konstruktionslegetøj (Magformers, Polydroner og Plusplus). Vi fået læst historie, vi har hørt musik og vi har
tegnet vores hænder - og så har vi selvfølgelig øvet os i
fastelavnssange og bagt fastelavnsboller, så vi var klar til
den store dag.

Kan du gætte, hvem jeg er?
kan du gætte, hvem jeg er?
For jeg har fået maske på

misk, mask, maske på
Kan du gætte, hvem jeg er?
Vi begyndte mandagens musik og sang med at synge fastelavnssangene. Myrerne er hurtige til at huske dem og
synge med på sangene. Derefter sang vi “ Fem små aber sad på en gren “og remsen “ Kl 1 spiser jeg fedt ...”. Vi har
sunget dem før og de er hurtig til at huske ordene og bevægelserne. Bagefter sang vi” Højt på en gren en krage sad”
Vi brugte rasleæggene og det kan være lidt udfordrende både at rasle og synge, men øvelse gør mester. Samtidig
er ordene Sim, sala bim, noget der kan være svært at synge, da både munden og tungens bevægelser skal
koordineres. Til slut lagde vi os ned, lukkede øjnene og lyttede til afslappende musik, inden vi gik igang med
fingervask og madpakker.
Som det fremgår af ugeskemaet laver myrerne aktiviteter i
”myretuen”. Det er lokalet, der ligger mellem børnehavens garderobe
og vuggestuen. Lokalet har ind til nu ikke haft et rigtigt navn, men
altså nu Myretuen!

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

GOD VINTERFERIE
KLAUS

