Uge 15 2021
Ugeplan uge 16

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Myrer: Musikforløb
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.00*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 13.00*
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.
Personaleinfo:
Som bemærket er Bodil ikke til stede i øjeblikket. Hun er pt. sygemeldt pga. en frossen skulder.
NYT FRA BØRNEHAVEN
Lunere og så alligevel ikke.
Det ser ud til at blive lunere i næste uge, men det betyder ikke at flyverdragten skal lægges
til side. Det er koldt i morgentimerne og i skoven holder kulden fast hele formiddagen.
Men om eftermiddagen kan det være godt at have termotøj hængende, når solen varmer.
Derfor vil vi gerne at alle fortsat har både flyverdragt og termotøj med hver dag.
Affaldsindsamlingen 2021
Onsdag formiddag var hele NaturMusen på gaden for at samle skrald. Med fingerhandsker på og en affaldssæk i
hånden traskede vi afsted i 3 grupper.

Myrerne gik ad hovedgaden ned til den Bolettes Stofbutik
og tilbage igen via det modsatte fortov. Der var tid til
fordybelse, og vi fandt mange små, sjove ting på vejen.
Nogle af tingene lå inde i en have eller et blomsterbed, så
vi talte om det, at man ikke bare må gå ind i folks haver
uden først at have fået lov.

På
vejen
kom
vi
forbi
miljøstationen, hvor vi kunne se,
hvordan vores skrald skulle
sorteres. Da fortrop og bagtrop
mødtes ved Brugsen, fik vi også
lige trænet balancen - det kan jo
ikke alt sammen handle om skrald
😊

Frøerne gik rundt i byen og en tur ned på stadion, hvor
der ikke mindst var rigtig mange cigaretskodder og
kapsler i hyttens grus. Indimellem vinkede frøerne til
myrerne, når de så dem gå forbi i den anden ende af
vejen.
Humlebierne gik ud ad byen mod Torsted. En lang tur
langs grøftekanten, hvor de fandt alt fra cigaretskod til
bildele. Undervejs talte vi om, hvad det gør ved naturen,
at der ligger skrald rundt omkring og om, hvor man
egentlig skal gøre af det. Humlebierne var dybt
engagerede. De gav den gas og kravlede op og ned ad
grøften uden på noget tidspunkt at tale om, at det var
ulækkert at samle skrald.
Alt i alt blev det en produktiv formiddag. Vi samlede 11
kg skrald! Heraf blandt andet 120 cigaretskodder, 176
stykker plastic, 3 mundbind og 22 dåser. En mængde, vi
blev lidt overraskede over.

Tirsdag formiddag var Maria på besøg sammen med sin
studiegruppe. Hun har været savnet, så det var et
glædeligt gensyn. →

Få minutter med kæmpehagl på legepladsen.

Torsdag var myrerne i gymnastiksalen. Vi startede
med at skulle løbe, gå baglæns, hoppe som en frø,
gå sidelæns osv. Vi skulle lege troldelegen, hvor vi
tæller til 12 og så er det fx en lille bitte trold, eller en
kæmpestor trold eller en drille trold, det er en leg
de synes er rigtig sjov, der er fart over feltet.
Samtidig kræver det også opmærksomhed, da man
skal være opmærksom på hvornår der tælles, for så
er det tid til en ny bevægelse.
Vi legede, vi var ude og kører bil, var kaptajner, og
gravemaskine der var ude og grave.
De skulle selvfølgelig også se om de kunne fange Jakob 🙂
Vi sluttede af med at synge lidt forskellige sange, så vi lige fik gearet lidt ned inden vi skulle have
madpakker. Vi gik alle fra salen med dejlige røde kinder.
Stemningsbilleder fra skoven.

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

NYT FRA VUGGESTUEN
Vi har desværre haft en del sygdom
blandt børnene i denne uge,
forkølelse, hoste og feber er de ramt
af.
Dem der har været her, har både
onsdag og torsdag deltaget i projektet saml skrald,
nogen forstår hvad det går ud på, andre troede at både
grene og blade også skulle samles op. Men det var
nogle hyggelige ture ud i naturen.
Vi kom også i Byparken alle 5 som var her i torsdags,
Sylvester, Jonathan og Celina havde travlt med at kaste
sten og pinde i vandet, imens sad Clara og Esben på
kanten og kiggede på vandet og det plask det gav, når
en sten blev kastet i. Der var langt ned, men de var
rigtig gode til at passe på og sætte sig på kanten, når
der skulle kastes. Vi nød alle turen i det flotte
solskinsvejr.

Vi har også kigget og læst i nye bøger, som vi har fået,
dejligt med noget nyt og spændende. Børnene bliver
mere optagede af nye bøger, som er med til at styrke
og udvikle ordforrådet.

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

