
Uge 9 2021 
Ugeplan uge 10 

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

Tirsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 14.00* 

Onsdag Myrer: aktiviteter i ”Myretuen” 

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

Fredag  

*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
FERIE 
Det er blevet tid til 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: 

Ejj! Nu kom foråret! 😊 
Det er noget vi har snakket om 
i myrergruppen. Hvad betyder 
forår? Hvad sker der når det 

bliver forår. Hvilke tegn ser man. 
For at fejre forårets komme, lavede myrerne tirsdag bål 
og varm kakao. 
Alle var meget optaget af bålet – kunne Jakob mon få 
gang i det? 
Dejligt at sidde i fællesskab med gode kammerater. 
Onsdag gjorde myrerne forårsrent på legepladsen. Der 
blev arbejdet hårdt med koste og skovle. 

- Fælles om at få sandet op ti trillebøren. 
-Annedorte 



Multisalen: 

Børnene er rigtig glade for at komme i multisalen.  
De er hurtige til at blive færdige på badeværelset, jakke og støvler på, så sidder de klar på deres garderoberum. 
De går 2 og 2 sammen over skolegården og passer på hinanden. De står og hopper af spænding og glæde foran 
døren. Endelig låses der op! 
Vi begyndte med bolde. De får fornemmelse af sjove ting de kan med den; kaste, trille, løbe og rulle oven på 
bolden. 
Derefter trommedans. Mens trommen er i gang, danser de. Når den stopper, skynder de sig hen til en 
hulahopring og sidder på forskellige måder. Derved stimuleres hukommelse, motorik, kropsbevisthed og 
samarbejde. 
Vi rullede en måtte ud, så vi kunne øve på at lave kolbøtter. Godt til balancesansen, vente på tur og motorikken. 
Vi sluttede af med yoga. Solhilsen, på tur, hvor vi så forskellige dyr og slappede af til sidst med lidt musik. 

-Bodil 

 
Frøer og humlebier: 
Mandag var vi på ekspedition ud i det ukendte. Efter at have krydset marken og forsøgt at undgå et stort område 
med mudder, kom vi til en lille forhøjning med græs og træer. Der viste sig at være et stort hul i midten af den lille 
høj og i bunden var der et lille vandhul. Der var mange sten, man kunne kaste i vandhullet. Nogle sten var dog så 
store at børnene måtte hjælpe hinanden med at få bakset dem på plads, så de kunne rulle ned i vandet. 

 
Tumleleg i ”hullet”   Gensynsglæde efter nedlukning. 
 



Tirsdag gik vi, bevæbnet med gips, vand og plastikkopper 
ud på jagt efter dyrespor. Mange var meget 
interesserede og gjorde hvad de kunne for at finde et 
brugbart spor, som man kunne lave aftryk af. En lille ring 
af karton blev sat omkring sporet og gipsen blev bladet 
med vand. Efter sporet var fyld med gips, var der ikke 
andet for, end at vente til aftrykket var størknet. Selvom 
der blev ledt grundigt, lykkes det ikke at finde et 
bjørnespor, som et par drenge ellers havde håbet på. 
Efter middag var afstøbninger klar til at blive hentet hjem 
og gjort rene for jord. De ligger nu i bålhytten sammen 
med alt det andet vi efterhånden har fået samlet 
sammen. Det er blevet en fin lille udstilling af knogler 
indtørrede dyr og hjemmelavede kunstgenstande. 

-Klaus 

 
Torsdag har vi været nede i ”hullet” igen. Nikolaj og jeg 
vidste ikke hvor det var, men børnene var gode til at vise 
vej..  
Vi gik over marken og fandt ”hullet” . Børnene synes det 
var rigtig sjovt, de fik rigtig brugt deres krop til at kravle 
op og holde balancen når de skulle ned, og når de gik 
oppe på kanten. Efter vi havde spist madpakker, legede 
vi alle mine kyllinger og hvad er klokken hr løven.  

-Betina 

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

 
 
NYT FRA VUGGESTUEN 

Vi har købt nye ukuleler til stor glæde 
for både børn og voksne, der bliver 
spillet, sunget og trallet og de gamle 
ukuleler er ikke smidt væk, selvom de 
er dårlige, for der er mange der gerne 

vil være med i orkestret. 

Vi har tryllet meget i ugens løb, det er sjovt, når der 
bliver sagt Hokus pokus trylleri, vi viser med hænderne 
ingenting her og ingenting der, og så trylleri måske er 
der noget i hænderne eller også er de tomme, men 
remsen er sjov og der bliver grinet. 
En forælder har spurgt efter et rim, som vi ofte laver om 
elefanter, så den kommer her. 

 
Elefanter de er tunge, 

selv en lille nyfødt unge, 
hvis den tramper på din tå, 

så bliver’ tåen flad og blå av av av. 
Vi tramper i takt til rimet, og til sidst tager vi om tåen, som om det gør ondt. 

Rim er en god måde at sprog stimulere. 
Elefanter kan også suge vand ind i snablen og puste det ud på en, det er også sjovt. 

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


 
Vi synger også tit Papegøje sangen, hvor børnene på 
skift sidder med den og flyver med den oppe i luften, 
barnet skal så give den videre til næste barn, når sangen 
er færdig og vi synger den igen. En god øvelse i at give 
og tage. 
 

Oppe i luften der flyver en fugl, 
den svæver og svæver på himlen, 

papegøje papegøje, 
nu kommer den og sætter sig hos Lærke. 

-Jette 

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

GOD WEEKEND 
KLAUS 

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

