Uge 16 2021
Ugeplan uge 17

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Myrer: Musikforløb
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.00*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 13.00*
Myrer: i skoven – skal afleveres senest 8.15.
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.00*
Vi spiser varme hveder til eftermiddagsmaden.
Lukket! St. bededag

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.

NYT FRA BØRNEHAVEN
Myrerne
Vi arbejder for tiden med temaet Mad & Madpakker. Det
giver nogle gode spørgsmål og samtaler, når vi spiser frugt
og madpakker. Er en ostehaps sundere end en frugtstang? Er
en leverpostejmad lækker? Hvorfor er en agurk grøn? Spiser kaniner andet end
gulerødder?
I denne uge har vi arbejdet ud fra vores tema med fokus på at styrke finmotorik og
øje-hånd-koordination. Vi har klippet, klistret og kreeret plancher. Vi har fundet
billeder af mad i gamle ugeblade, snakket om dem, klippet dem ud og klistret dem på
plancherne.
Plancherne kan ses i vinduet ved glassalen →
Det har krævet stor koncentration, og indimellem måtte nogle af os da også lige holde en lille, impulsiv pause og
ryste kroppen igennem med Grøntsagsgymnastik og Sukkerdansen, hvor vi til sidst fik en lille lur sammen med
Sally Sukkertop:
Sukkerdansen
Søde Sally Sukkertop
Fyldt med kage i sin krop
Danser hun sin kagedans
Kom med nu hvis du kan
Hun drejer, og drejer, hun drejer drejer drejer
Hun drejer, og drejer, kom med nu hvis du kan
Søde Sally Sukkertop… hun svinger…
Søde Sally Sukkertop… hun sparker…
Søde Sally Sukkertop… hun tramper…
Søde Sally Sukkertop… hun vinker…
Søde Sally Sukkertop… hun hopper…
Søde Sally Sukkertop
Fyldt med kage i sin krop

Danser til hun falder om
Og falder så i søvn
Hun sover, og sover, hun sover sover sover
Hun danser til hun falder om og falder så i søvn
(Morten Musik)

Vi har også hørt Hoppelines Sund Mad Sang og
albummet Smag For Leg af Morten Musik - musik og
remser om mad
OBS! Husk at åbne snacks i madpakken, så personalet
ikke skal håndtere børnenes mad!
Frøer og humlebier
I tirsdags var vi ude på årets hidtil længste vandretur. Vi
endte helt ude ved Ommebakkevej, hvor vi mødte
Spjald børnehave som også var på tur ud i det ukendte.
Herfra gik det hjemad gennem tæt krat, langs marker og
i kuperet terræn. Både sulten og trætheden meldte sig
hos de fleste da den sidste kilometer skulle forceres.
Det blev til i alt 3 km. – en pæn afstand for en fireårig.

Vores hjemmelavede vendespil er et hit i skoven.
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821

NYT FRA VUGGESTUEN
Vi er begyndt at indføre mere massage til børnene i hverdagen. Små øjeblikke hvor vi får skabt
en tæt relation med den vigtige og gode kropskontakt.
Massage er en lille og fantastisk ting som man kan give børn, for at hjælpe dem med at finde ro
og føle nærvær. Det er med til at
give dem en god fornemmelse
af deres egen krop og lærer deres egne grænser.
De lærer at sætte ord på deres grænser ved at sige
ting som: ” jeg kan ikke lide når du gør sådan ” ”gør
det stille” eller ”jeg vil gerne have mere” eller vi
kan se på deres kropssprog om du kan lide det eller
ej, så føler de sig set og forstået. Derved bliver der
skabt et trykt og omsorgsfuld bånd mellem barnet
og den voksne.
Det er også en god ide at give lidt massage inden
sovetid for at skabe ro omkring barnet.
Vi har flere gange været på besøg på børnehavens legeplads, Celina skal starte i bh. til maj, så for at lette
overgangen går vi på besøg, så hun får set de voksne og bliver kendt med området. Alle synes det er spændende
at komme derom og lege, de store børn er meget interesserede i de små, de spørger, snakker til dem og hjælper
dem, det er så dejligt at se.

Inden middagsluren sidder vi og kigger i bøger, her får de lov til at sidde med sut og nullerklud, en rigtig
hyggestund hvor der drosles ned og de bliver klar til luren.
Her kan der også laves massage, så de bliver helt afslappede.

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

