
Uge 11 2021 
Ugeplan uge 12 

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

Tirsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 13.00* 

Onsdag Alle: tur til Præstbjerg kl. 8.05 

Torsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 13.15* 
Myrer i multisalen 

Fredag Påskefrokost/påskeløb – obs ingen madpakker! 

*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
NYT FRA VUGGESTUEN 

I denne uge har vi gravet i jorden i højbedene, som vi så regner med at så nogle blomster i 
senere. 
Vi har også plantet fine blomster i blomsterkummerne udenfor døren, spændende om de får 
lov at blive i jorden i år. Jonathan og Lærke I. var med til at grave huller og sætte blomsterne i 
jorden. Men børn i vuggestuealderen har det med at grave eller hive blomsterne op igen, der 

skal jo eksperimenteres, så vi skal øve, at vi må se og dufte til blomsterne. 

 
En dag legede Nikolaj orm på legepladsen, så flere børn kravlede ovenpå ham. Sådan er det, når man kommer 
helt ned i børnehøjde og bliver tilgængelig, børnene nyder det og der bliver tumlet og grinet.  



Vi tager lige en lille dans inden middagsluren. 
Se videoklippet her: 
http://naturmusen.dk/?page_id=798  
 
På tirsdag om formiddagen vil vi lave at påskeløb på 
legepladsen, hvor børnene skal ud at finde påskeæg, det 
bliver spændende. 
 
Hvis der er nogen, der kender nogen, som har lyst til at 
sy bindebånd i vores hagesmækker, har vi mange der 
efterhånden mangler. Henvend jer til personalet i 
vuggestuen. 
 
 
 

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

Myrer: 
Myrerne i multisalen. Vi 
begyndte med at løbe tværs 
over salen, først spurt, gå 
baglæns, sidelæns, hoppe 

med samlede ben, kravle,krabbekravl og til slut løb vi 
med tungen ud ad munden.  
Derefter fri leg med bolde. Nogle satte sig på tæppet og 
blev trukket rundt af Jakob. Så vente på tur/ 
behovsudsættelse blev øvet.  
Vi legede lille hund der er en der har taget dit kødben. Igen vente på tur og impulskontrollen, der blev øvet/ styrket. 
Stopdans til trommen. For st styrke deres Opmærksomhed, samarbejde og koncentration. Vi afsluttede med 
afslapning til musik.  
 
Onsdag var vi igen i det kreative hjørne, da vi fortsatte 

vores produktion af multifarvede påskeæg. Vi tegnede, 

legede med magneter, byggede togbane og afprøvede 

vores nye Hama Maxi Stifter, som vakte stor glæde. 

Flere myrer har tøj med dinosaurer på. Det har givet 
anledning til en del snakke om de store, flotte dyr - ikke 
mindst Tyrannusaurus Rex. Vi var simpelthen nødt til at 
finde ud af, om vi ville kunne spise frugt, hvis vores arme 
var lige så korte som deres. Så formiddagsfrugten blev for 

nogle myrer indtaget T-Rex style 😊 
Vi har nydt de seneste uger som myldrende myrer i 
myretuen, men nu glæder vi os altså til at komme ud i det 
blå igen!  

http://naturmusen.dk/?page_id=798
http://naturmusen.dk/?page_id=2821


 
Hygge og swinging chimes i tipien! 
 
Ugen fra gik fra humlebi og frø gruppen 
vVi fik lavet de sidste håndaftryk, så alle skulle gerne have fået deres håndaftryk med hjem, nogle gemmer sig måske 
stadigvæk i tasken. Vi har leget forskellige lege i skoven, alle mine kyllinger er altid et hit. De elsker en høj gyngetur 
eller en tur i hængekøjen, hvor der oftest slappes af med en god sang. Det er skønt at se hvordan de kan geare helt 
ned og bare ligge og slappe helt af.  Vi har været kreative og udfordret vores finmotorik. Vi har lavet lidt påskepynt 
som vi håber pynter hjemme i jeres hjem. Vi har lavet gækkebreve, børnene gik meget op i at de skulle finde ud af 
hvem der skulle have det, og spændende om de så får et påskeæg. Det er svært for mange at klippe så vi forsætter 
med at øve os i næste uge, derfor vil vi meget gerne hvert barn medbringer en mælkekarton, så vil vi pynte den lidt 
og så lidt karse.  

 

Som I nok har opdaget, har vi sat en info-tavle op ved 

indgangen til børnehaven. Vi har bemærket, at nogle 

forældre har taget billeder af tavlen, så de senere kan 

læse i ro og mag. En super idé, som hermed er givet 

videre! 

 
 
 
 
 

 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
 
Hvor mange æg fandt du? 
Send mig en mail og vær med i konkurrencen! 
info@naturmusen.dk  

GOD WEEKEND 
KLAUS 

http://naturmusen.dk/?page_id=2821
mailto:info@naturmusen.dk

