Uge 11 2021
Ugeplan uge 12

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Myrer: Musikforløb
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.45*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 13.00*
Alle: tur til Præstbjerg kl. 8.05
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 13.15*
Myrer i multisalen
Påskefrokost/påskeløb – obs ingen madpakker!

*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
MERE END BARE ET NYHEDSBREV
Dette nyhedsbrev er vores dokumentation af det der
foregår i vuggestuen og børnehaven.
Vi har valgt at de indlæg personalet skriver, er en del
af dokumentationen og argumentationen for det
pædagogiske arbejde i NaturMusen.
Derfor vil man ofte opleve at der bliver knyttet an til
pædagogiske teorier, når der fortælles om aktiviteter.
Men fredagsbrevet er også en kort opsummering af
hvad der er sket i ugens løb. Sammen med billederne
og link til flere billeder på vores hjemmeside, kan
fredagsbrevet bruges sammen med børnene, som en
mulighed for en dialog omkring deres hverdag, men
også som en mulighed for barnets sproglige udvikling.
Brug det som det passer Jer bedst, men brug det!
NYT FRA VUGGESTUEN
Vi har rigtig hygget med påske ting. Vi har sunget sangen “ Der har været en lille påskehøne,
den har lagt et påskeæg” Vi skulle lukke øjnene og gemme hovedet, så sang vi sangen og
bagefter skulle vi se, om vi kunne se påskeægget, som var blevet gemt.
Vi har fået en hilsen fra kirken, med chokoladeæg, pap-æg, vat, karse og en lille pjece om
hvorfor vi holder påske, der er en til hver, som I får med hjem. Det var en sød hilsen, som vi takker for.

Chokoladeæggene blev brugt til vores påskeløb på legepladsen, hvor børnene skulle finde æg, der var gemt
forskellige steder, flere af børnene var gode til at finde dem, og alle fik et æg og alle synes det var lækkert at spise
dem.

I pap æggene har vi sået karse, børnene var dygtige til at tage de små frø og så dem i vattet. Nu skal de passes
med vand, så I kan få dem med hjem til påske.

Se flere billeder fra ugen der gik lige her:
http://naturmusen.dk/?page_id=2821
NYT FRA BØRNEHAVEN
Tur til Præstbjerg
Onsdag formiddag var alle på tur til Præstbjerg, hvor legepladsens indbydende
muligheder for at gynge, kravle, klatre, rutsje, svæve og holde balancen i den grad
udfordrer motorikken. Vi legede og legede og legede, og der var voksne klar til at støtte,
når det blev lidt farligt at klatre og turen ned var uoverskuelig, voksne, som kravlede
med helt op på toppen, så man kunne få en god snak om verdenssituationen, og voksne, som skubbede gyngerne,
indtil vi selv fik styr på at strække og bøje benene.

Da vi havde leget i noget tid, kaldte de voksne os
sammen. Nu skulle vi høre og se historien om, hvorfor vi
holder Påske og påskeferie. Om Jesus og jøderne, Judas
og Pontius Pilatus, Maria Magdalene og alle disciplene som i dagens anledning var blevet til en frø, en elefant,
en mariehøne og andre bamser fra yoga-bamsetasken.
Alle børn var dybt koncentrerede om fortællingen. Vi har
hængt en kopi op på tavlen ved børnehavens indgang, så
I kan læse den, hvis I har lyst.
Humlebierne fik lokket Jakob med ud på en gåtur rundt
om søen, og en del af børnene var nede og kigge på
udstillingen, hvor man altså lige skal samle mod, før man
stikker hænderne ind til hugormen og ”julemandens træsko”.

Vi sang ”Vi si’r farvel”, inden vi med røde kinder og tunge øjenlåg blev hentet hjem til børnehaven.
Torsdag eftermiddag tegnede vi med kridt på fliserne. Et
par af myrerne valgte dog at lægge kridtene ud på jorden
og samle dem op i deres spande. De var på
”påskeharejagt” 😊
Frøer og humlebier:
Mandag lavede vi påskepynt i skoven. Børnene havde
medbragt en mælkekarton, der blev klippet ned, pyntet
med farvet karton og maling. Til sidst skulle der vat og
karsefrø i.

Det er lidt mere omstændigt at lave den slags i skoven, men det lader sig fint gøre om end det er koldt til fingrene.
Tirsdag var vi endnu en gang på en længere gå-tur rundt i skoven. Denne gang blev det til ca 3,5 km. Vi var så langt
væk at stedsansen kom på en prøve. Flere børn var gode til at finde retningen hjemad. Det er fantastisk at opleve
hvordan turene rundt i skoven er noget de fleste børn ser frem til og efterspørger. Vi går ofte efter devisen: du kan
gå dobbelt så langt som du selv tror og ti gange så langt som din mor tror.

Påskefrokost og påskeløb
Fredag var børnene på et lille påske-løb, hvor der var en
hel masse forskellige opgave i form af poster. Der skulle
leges ”alle mine kyllinger”, kims-leg, samarbejdsopgave
med en bold, synge en påskesang og mange flere.
Til sidst fandt børnene de påskeæg som påskeharen
havde gemt på legepladsen.
Da det var blevet spisetid, var der pasta og kødsovs til
alle. Vi spiste udenfor, så det kan godt være at
flyverdragter og huer blev lidt beskidte af kødsovs.

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

Påskekonkurrence
Hvor mange æg fandt du?
I dette fredagsbrev får du igen chancen for at være med i konkurrencen om et lækkert påskeæg!
(først med det rigtige svar vinder!)
Send svaret til: info@naturmusen.dk
GOD PÅSKE
KLAUS

