Uge 14 2021
Ugeplan uge 15

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Myrer: Musikforløb
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.00*
Besøg af studerende
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 13.00*
Alle: affaldsindsamling – husk fingervanter eller arbejdshandsker
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.00*
Myrer i multisalen

Fredag
*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
FORÅR, FORÅR KOM NU SNART!!
Selvom vi er godt i gang med april, har vinteren åbenbart ikke sluppet sit tag helt. Sne, hagl og blæst har præget
denne uge. De næste par uger ser ud til at blive mere af det samme 2 – 5 grader, regn og blæst. Så flyverdragt,
vinterstøvler, hue og handsker er et must. Vi er stadig ude en meget stor del af dagen!
NYT FRA VUGGESTUEN
I tirsdags var vi i gymnastiksalen,
efterhånden som de fik tøj på, sad
de flot og ventede i garderoben,
indtil alle var klar. I salen blev
kroppen og det grovmotoriske brugt
for fuld skrue, de løb rundt, kravlede op i ribberne og vi
fandt forskellige madrasser frem, som det blev kravlet,
hoppet og løbet på.

Bagefter havde vi gang i faldskærmen til stor glæde for
alle, først sad de alle på den, og de voksne drejede
rundt og sang “ Uh Uh Uh karussellen kør’ karussellen
kør’ børnene er med til at vælge et dyr, som vi synger
om. Så sad de under den og vi sang “ Uh hvor det
blæser” faldskærmen bliver her løftet op og ned og til
sidst tæller vi til tre og den bliver kastet op i luften. Vi
sad også alle under den som en hule.
Faldskærmen er god til mange sanseoplevelser,
balancen stimuleres når vi drejer rundt, de hører
begreber som ovenpå, inde under, blæsevejr og luft i håret. Det er sjovt at lege med faldskærmen, og vi oplever
nogle glade og interessede børn.

Vi har været en tur i Byparken, øvet os på at kravle og gå
på skrænterne, det kan godt være svært at holde
balancen, men så kan man heldigvis trille ned og så
prøve at kravle op igen. Vi gik også ned til åen. Der var
langt ned og vi skulle passe på, men sten og grene skal
jo kastes i, så de prøvede også at ligge på maven, for at
se om de så kunne kaste. De kunne godt fornemme, at
der var langt ned, og de skulle passe på.
Et hit i øjeblikket er sangen “ Gravkoen graver med sin
grab i dag” og anden sang som hedder “ Jeg er en rigtig
falkemand med støvler og kasket” begge med fagter til.

Se flere billeder fra ugen der gik lige her:
http://naturmusen.dk/?page_id=2821
NYT FRA BØRNEHAVEN
Myrer
Tirsdag formiddag stod vejret
på sne og blæst. Flere myrer
ville gerne kælke og bygge
snemænd, men sneen var væk alt for hurtigt til det. I
stedet blev vi indenfor, hvor vi hyggede med at studere
et billede af nogle små, grønne planter, som ser ud som
om, de har øjne og trutmund (de blev hurtigt døbt
”kysseplanter”). Vi lagde store puslespil og vi spillede
Vildkatten.

Vildkatten er et brætspil bestående af en plade med en
masse små billeder på og brikker med de samme
billeder. Når vi spiller det hos myrerne, er der en af de
voksne, som viser en af brikkerne, og så gælder det for
børnene om at finde brikkens billede på pladen. Den,
som finder det først, vinder brikken. Billederne
forestiller alle mulige ting som en trappestige, donuts
med forskellige farver glasur, et penalhus, et slips, et
strygejern osv. Spillet indbyder til samtale, øger
børnenes ordforråd og styrker deres koncentration og
opfattelse af form og farver. De går meget op i selv at

vinde brikkerne, men de er samtidig rigtig gode til at hjælpe hinanden med at finde ud af, hvem det egentlig er, der
har vundet en brik og sørge for, at vedkommende får den. De øver altså også både samarbejde og
behovsudsættelse.

Onsdag eftermiddag spiste vi eftermiddagsmad i vores
store telt. Vi nyder at kunne sidde i læ og hygge os med
maden. Før vi spiste, erstattede vi vores yogasang med
en impulsiv ”Mester Jakob” og en masse fnis til ære for
Jakob - hvilket han naturligvis blev glad for 😊
Torsdag formiddag var vi i ”motorsalen” (multisalen),
hvor vi legede på forhindringsbane og spillede med
bolde. Da vi kom tilbage til børnehaven, legede nogle
med togbane, mens andre tegnede - og så blev der
hoppet og danset til høj musik.

Frøer/humlebier
Mandag, tirsdag og torsdag er skovdage for frøer og humlebier. Bussen kører hver dag kl. 08.15 og vi er
tilbage ca. kl. 13.00.
Af og til kan vi selvfølgelig blive nødt til at aflyse af forskellige årsager. Når dette sker, sætter vi som regel en
seddel op i vinduet, der fortæller skoven er aflyst.
Hvis man ønsker at afleverer direkte i skoven er det helt fint, men det kan være en god ide at sende os en sms
herom, så vi kan give besked om en evt. aflysning.

Tirsdag var vi igen på en længere gåtur rundt i skoven.
Formiddagen startede med at sne/hagl væltede ned og
gjorde alting hvidt, men en rask gåtur rundt i den dejlige
skov gav varme i kroppen.
Torsdag blev der leget flere forskellige lege. Alle mine
kyllinger kom hjem er meget populært, men også Hvad
er klokken hr. løve leges med stor entusiasme.

Katten efter musen er en rigtig god leg, men her bliver
det tydeligt at aldersspredningen har noget at sige.
Man skifter hele tiden rolle som den, der skal stå foran
eller bag ved, være kat eller mus. Selvom det ikke altid
er lige til at gennemskue reglerne, synes de fleste at det
er en god leg.

Torsdag lavede vi skumfiduser over bål – det
er altid et hit.

Affaldsindsamling
På onsdag skal vi ud at samle affald (Affaldsindsamlingen 2021). Alle børn skal have et par fingervanter på, så vi vil
gerne have, at I sender et par med i tasken!
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821

GOD WEEKEND
KLAUS

