Uge 10 2021
Ugeplan uge 11

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Myrer: Musikforløb
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.45*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 13.00*
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.
PARKERING
Endnu en gang er det blevet nødvendigt at præcisere hvor man må parkere, når man afleverer og henter børn.
P-pladsen ved multisalen er den parkeringsplads, der skal benyttes af alle forældre fra NaturMusen og Grønbjerg
friskole.
Dvs. skolegade og den lille vej ind mod skolegården IKKE må bruges som parkering. Heller ikke hvis man bare lige
hurtigt skal noget!
Der opstår let farlige situationer ved Skolegade og alle kan gå fra p-pladsen til børnehaven og vuggestuen!
GENERALFORSAMLING
Grundet Corona-situationen er Grønbjerg Friskole og NaturMusens generalforsamling udsat til onsdag den 2. juni.
Mere herom senere.
FERIE
Husk at melde pasningsbehov for påske- og sommerferien.
De tre dag op til påske (den 29., 30. og 31. marts)
Ugerne 27, 28, 31, og 32 (den 5. juli – den 13. august) obs! Skolen starter den 11. august.
Uge 29 og 30 har institutionen lukket!
Hvis man ønsker pasning i ovennævnte periode, skal jeg have svar pr. mail senest mandag den 15. marts!
Har jeg ikke fået svar inden da, har man ikke mulighed for at få passet sine børn i ferien!
NYT FRA BØRNEHAVEN
Myrer:
I multisalen har vi spilet og leget med bolde. Vi har kastet, grebet, sparket og trillet.
Derefter legede vi lille hund der er en der har taget dit kødben. Vi øver os i impulskontrol,
vi må ikke sige hvem der har taget kødbenet, samt vente på tur.
Bagefter legede vi stopdans, når trommen stoppede, skulle de finde en hulahop ring.
Bagefter prøves uden ringene, men i stedet for skulle de finde sammen 2 og 2. Derved øves samarbejde,
koordinering og balance.

Til slut lavede vi yoga. Først solhilsen, som de er blevet gode til at huske. Derefter noget nyt, et yoga-mantra
(remse) og så tog vi på tur ud i det grønne, hvor vi lavede forskellige yoga figurer, så var det det til at slappe af ved
musik.
--Myrerne havde kreativt værksted onsdag formiddag. Vokskridt, lim og fjer var fundet frem, og vi fremstillede fine
påskekyllinger, som nu står på rad og række, kigger ud ad vinduet og holder øje med, hvem der kommer og går.
Nogle af myrerne nåede også at lave multifarvede påskeæg. Dem laver vi flere af onsdag i næste uge.

I løbet af ugen har vi også sunget, danset og slappet af til stille musik. Vi (myrer) har læst om en ulv, som ikke nøjes
med at spise pandekager og (frøer/humlebier) om en krokodille, som bare gerne vil æde et barn.
... og myrerne har haft besøg af en imaginær zebra, som hed Kurt og var så fræk, at han sparkede de voksne i
numsen 😊
Frøer og humlebier:
Tirsdag lavede nogen gipsaftryk af deres hænder ved at
sætte sin hånd i blødt sand og hælde gips i den
fordybning er blev.

Humlebierne skulle i mandags lave en
samarbejdsøvelse, hvor de sammen to og to skulle
forme et ansigt med ler på et træ og dekorerer den

med ting som de fandt i skoven. Øvelsen gik ud på
at de skulle lære at lytte til hinandens ideer og blive
enige om hvordan de gerne ville have ansigtet til at
se ud. De var super gode og gik glade og engageret
ind i aktiviteten. Inden vi startede aktiviteten have
vi en god snak om hvad der var vigtigt for at de
kunne samarbejde, de var selv gode til at komme
med forslag. Da de var færdige var vi rundt og se

dem, hvor de skulle sige nogle pæne ting om hinandens kreation. Det var en fornøjelse at høre alt den
anerkendelse de kunne give hinanden ☺

Mandag gik frøerne ud i Kiddal Plantage for at
undersøge et område med mange rævegrave. Vi fik en
god snak om ræve og måtte afmystificere dyret ved at
se billeder af det på telefonen. Det kan godt lyde lidt
uhyggeligt med en rovdyr, der lever i huller og spiser
mus.

Tirsdag SKULLE vi have det sidste brænde slæbt ind,
inden det for alvorlig skulle til at regne. Vi have en
lille belønning til dem, så velvidende at der var en
flødebolle i vente, gik de til opgaven med god mod.
De slæbte og slæbte, der gik lidt konkurrence i hvem
der kunne slæbe flest stykker. Vupti på 20 min
havde vi fået det hele slæbt ind i bålhytten, de var
alle mega seje.
Onsdag: Gik humlebierne i gang med filur bogen.
Filur bogen er et pædagogisk tilrettelagt forløb
med afsæt i dialogisk læsning af fem populære
billedbøger der er målrettet de ældste
børnehavebørn. Udgangspunktet er en legende
tilgang til læring med fokus på børnenes
skoleparathed og alsidige udvikling.

Filur bogen indbyder til at tegne, lime og skrive. Her er aktiviteter, som stimulerer deres
iagttagelsesevne, koncentrationsevne, begrebsforståelse, billedsproglige kompetencer og fortælleevne.
Vi vil stræbe efter at vi hver onsdag vil arbejde med filur bogen, så derfor er det vigtigt at humlebierne
er i børnehave denne dag.
Myrerne var på den storelegeplads hvor de havde mange gode lege i gang.
Torsdag regnede det helt vildt, men det var så fedt med så mange store vandpytter og mudder. Vi
lavede et stort bål hvor vi lavede toast på, det var et hit, så hvis I fik nogle ret fyldte madpakker tilbage i
går var det årsagen.
Onsdag den 24. marts tager alle børn på påske-tur til Præstbjerg - og efter påskeferien genoptager myrerne turene
ud i det blå. Vi vil i det omfang, det er muligt, på forhånd holde jer orienteret om, hvor turene går hen.
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821
NYT FRA VUGGESTUEN
I denne uge har der været godt gang i påskepynten. Der er limet pailletter på påskeharer og
fugle, sat perler på piberensere, som hænger i loftet, børnene var rigtig gode til at sætte perler
på, det kræver en god finmotorik. Der er også malet påskekyllinger, hvor deres hånd og
tommeltot blevet malet og trykt på papir, som så er blevet til en påskehøne med kyllinger, de
hænger på væggen i vuggestuen så søde og fine.

En dag fandt vi et lægesæt frem, børnene var så
interesserede i at undersøge og lytte på de voksne og
hinanden. Så der kom godt gang i en ny leg.
Vi har også været ude at lege i regnvejr, vi har længe
nydt det dejlige solskinsvejr, men at se børnene hoppe
rundt i vandpytter og lege med vand er nu også en stor
fornøjelse.

Børnene ved efterhånden godt, at når de har spist
deres madpakker, så må de få sut og nullerklud, for
om lidt skal de ud at sove. Så en dag inden
middagsluren sad fire børn på gulvet og kiggede i
bøger. Celina fortalte de andre børn om billederne i
bogen og der blev nikket og spurgt til flere ting, det
var så godt at se, hvordan de kopierer de voksne og
nu kan de selv.

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

GOD WEEKEND
KLAUS

