Uge 8 2021
Ugeplan uge 9

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 – 13.15*

*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
Vi skal stadig passe på hinanden!
Selvom der endelig opstår små lempelser i nedlukningen af
Danmark, skal vi stadig holde fast i de gældende retningslinjer.
Der opstår af og til situationer uden for børnehavens indgang, hvor
afstandskravet ikke overholdes. Derfor er jeg nødt til at ridse vores
forholdsregler op igen;
Når man afleverer eller henter, holdes der mindst to meters afstand
til døren og dermed til personalet. Derfor er det fortsat nødvendigt
at stille tasker m.m. på trappen i stedet for at række dem direkte til
personalet. Personalet er i kontakt med rigtig mange mennesker
hver dag og i nærkontakt med børnene, derfor er det vigtigt at alle
respekterer afstandskravet.
Når man henter sit barn direkte på legepladsen, er der mange, der gerne vil skifte til jakke i stedet for flyverdragt.
Det vil vi gerne undgå, da der igen kan opstå situationer, hvor afstandskravet udfordres. Derfor får I udleveret jakke
og evt. sko, men flyverdragten må med en tur med hjem.

NYT FRA BØRNEHAVEN
Frøer og humlebier:
Lidt fra skovgruppen..
Mandag var myrerne ude og gå en tur med Klaus, mens humlebierne skulle lave nogle
forskellige samarbejdsøvelser.
Vi havde også noget brændet der skulle slæbes. Der gik lidt konkurrence i, hvem der kunne tage flest stykker
brænde. 💪
Tirsdag lavede vi fladbrød. Det var et hit, så hvis der
ikke blev spist så meget af madpakkerne, var det nok
derfor 😊
Vi gik hjem fra skoven, det var de rigtige gode til.
Fladbrød - opskrift:
200 g hvedemel
½ tsk salt
2 tsk bagepulver
1-1,5 dl vand
2 spsk olie + lidt til pensling
Brødene bages på en varm stenplade
(evt. en gammel marmorvindueskarm som her)

Onsdag lavede vi stopdans, hvor vi skulle lave forskellige stillinger når musikken stoppede, det var bland andet:
stå på et ben, det er kun numsen der må røre gulvet, stå i krabbe stilling, rør kun gulvet med 1 hånd og 1 fod. De
var superseje til det.

Vi legede også lille hund der er én der har taget dit
kødben. Det er en rigtig god øvelse til at øve vente på tur,
og en god øvelse i ikke at afsløre hvem der har kødbenet,
det kan være rigtig svært. Til sidst sluttede vi af med at
ligge på gulvet og slappe helt af, de skulle mærke om de
kunne mærke at deres hjerte begyndte at slå
langsommere når de bare lå helt stille. Det er en rigtig
svær øvelse, når man lige har danset rundt, bare at lægge
sig ned og slappe af, men de var simpelthen så mega gode
til det.
Vi var ude og se om vi kunne få en plastikpose til at flyve,
vi gik op på bakken, det var lidt svært, for vi skulle finde ud af hvor vinden kom fra og stå helt rigtigt. Så Jakob tog
et par ture ned at bakken i fuld fart, så kunne vi se hvordan den kom længere op i luften.
Torsdag skulle vi lege "katten efter musen" det var lidt en svær leg, og det krævede at de hele tiden var
opmærksomme, de synes det var rigtig sjovt, så den skal
vi helt sikkert prøve at lege igen. Vi legede også en leg
hvor vi skulle lave forskellige bevægelser, vi skulle stå i
rundkreds og skiftes til at lave en bevægelse, det svære
var at vi hele tiden skulle starte med bevægelse 1, så til
sidst var det mange øvelser at huske på, så det krævede
fuld koncentration. Igen vil jeg bare rose jeres børn, for
de var så gode. Det er så dejligt når de bare er klar på at
prøve noget nyt. 😊
-Betina

Myrer:
”Min far siger, at nu kan vi kun se tegnefilm i weekenderne igen”. Under udgravning i sandkassen og en snak om
gode tegnefilm, var det en af myrernes beskrivelse af, at vinterferien var slut. Denne uge har da heller ikke budt på
tegnefilm, men vi har lavet mange andre sjove ting 😊
Tirsdag arbejdede vi med forholdsord. Hvor vi tidligere
har brugt Lego-figurer til at vise, hvad der er foran,
bagved, overfor og ved siden af, talte vi i dag om, hvem
der sad hvor i forhold til hinanden. Vi prøvede også at stå
ved siden af, overfor, foran og bagved hinanden… og vi
lurede lidt på, hvordan vi kunne komme til at stå ovenpå
hinanden 😉 Flere af myrerne går meget op i det og
sætter blandt andet ord på, hvem de sidder overfor, når
de spiser madpakker.Vi læste også bøger, spillede
Vildkatten, spillede på instrumenter, sang og dansede,
hoppede og sprang til musik.
-Line

 Onsdag var der spænding på legepladsen, da vores
kloak skulle undersøges med kamera.

Torsdag så vi en teaterforestilling om Pedersen og
Findus. Den var lavet i samarbejde med Høje-Taastrup
bibliotek. Den foregik live via Facebook og blev vist på
storskærm i Bikuben. Børnene var godt med og klar, når
der skulle råbes til den dumme ræv at den ikke måtte
tage høns.
Se flere billeder her
http://naturmusen.dk/?page_id=2821

NYT FRA VUGGESTUEN
Vi har igen været i salen, hvor
børnene fik lov at løbe rundt, kravle
op og hoppe ned fra en madras.
Nikolaj gav flere af børnene en tur
med en kost, hvor han skubbede
dem afsted, det var ret sjovt.
Tirsdag morgen havde vi gang i en masse sang, guitar
og sanglege. Børnene rokker og danser både store og
små, alle er med på hver deres måde, nogen vil gerne
bare kigge på, men vi kan se de lytter og iagttager, det
der sker.

Vi har også nydt det lune vejr, børnene leger rigtig
godt, når de ikke skal have vanter på og der kan igen
graves og formes i sandet. Bladene var der også gang i,
de skulle fyldes i trillebøren, og der blev arbejdet
ihærdigt.
Igen kom vi på tur i Byparken, og det nød de så meget,
at det var svært at få dem med hjem. De udfordrede
bakkerne, kiggede på vandet, kastede med sten og
pinde og plukkede vintergækker. En hel håndfuld ad
gangen.
Det går efterhånden rigtig godt med at de kun har
sutten, når de skal ud at sove og lidt når de kommer op,
og så skal den ud i kassen. Det har krævet nogle kampe
for nogen, men nu har de fleste lært det.
-Jette

For første gang i år kunne vuggestuen spise madpakke
udenfor - og så ovenikøbet i solskin.

Se flere billeder fra ugen der gik lige her:
http://naturmusen.dk/?page_id=2821

GOD WEEKEND
KLAUS

