Uge 17 2021
Ugeplan uge 18

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

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*

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

NYT FRA BØRNEHAVEN
Myrerne

Mandag hørte vi Løvesult en aktiv fortælling på vers,
som handler om en løve,
der går rundt og er helt vildt sulten. Den prøver at
skræmme sig til gode bytter, men både musen,
anden, gåsen, geden og grisen narrer løven til at gå
videre og finde et andet bytte. Til sidst finder han
en lækker kvindesteg, men ak, hun er jæger, så han
ender selv på tragisk vis som en løve-hakkebøf 😔
Vi dansede også ”Op og hop, Spilop” og
”Sukkerdansen” (Sally Sukkertop).
Se dansen her: http://naturmusen.dk/wpcontent/uploads/2021/04/soede-sallysukkertop2.mp4

Tirsdag lavede vi bål på legepladsen. Alle børn
samledes forventningsfuldt om bålpladsen, mens de
voksne tændte op. Vi holdt spændte øje med,
hvornår flammerne blev til gløder, så vi kunne
komme til at riste skumfiduser og lave dem til
s’mores med mariekiks. Lækkert, lækkert, lækkert!

Onsdag var vi i skoven, og sikke et gensyn. Højt til
himlen, fuglefløjt, frække skovnisser, hængekøje,
gynger og masser af plads at gå på opdagelse på.
Efter en snak om, at de voksne er med for at passe
på børnene, og at det derfor er vigtigt, at man altid
kan se en voksen, og at man ikke bevæger sig forbi
”forbudt båndene”, som er sat op som markering
af det område, vi må være på, var der fri leg for alle
pengene. Alle var super gode til at holde sig inden
for området, og var det svært, hjalp vennerne med
at huske reglerne.

Lige før madpakketid lavede vi et massagetog. Vi
stod bag hinanden og masserede hinandens rygge.
Det var rigtig dejligt! Lidt træls at være den, der
stod bagerst, men så måtte en voksen lige træde til,
så også bagtroppen blev æltet igennem og fik et
smil på læben.
Bagefter legede vi krammebamseleg. En bamse
sendes rundt, mens der bliver lavet lyd (klap på lår,
trommer el. lign.). Når lyden stopper, må den, der
holder bamsen, give den et ordentlig kram. Når
lyden igen går i gang, sendes bamsen videre. Det er
en krævende øvelse at skulle sende bamsen videre
uden at give den de kys og kram, den indbyder til, og
det gør det ikke nemmere, når man samtidig skal
registrere, hvornår lyden stopper. Da bamsen havde
været rundt et par gange, udbrød et af børnene
”Hov! Er det ikke Jesus?”. De andre børn bakkede
hurtigt op, for jo, minsandten - det var jo lige præcis
den grønne frø, der var Jesus, da vi op til Påske
opførte Påske-evangeliet med bamser 😊

Torsdag eftermiddag spiser vi hveder og taler om
den venlige bager, som besluttede, at når han nu
ikke måtte arbejde på Den Store Bededag, så skulle
folk have lov til at købe brød aftenen før, som de så
kunne spise dagen efter. Men at vente til dagen
efter, når man har købt sådan noget lækkert,
friskbagt brød, det er altså lidt svært. Derfor blev
det hurtigt sådan, at man spiste det friske brød om
aftenen og ristede resterne Store Bededags
morgen.

Frøer og humlebier i skoven
Humlebierne lavede i deres filur bog mandag og torsdag.
Så vidt det er muligt arbejder vi med filur bogen 2 dage i
ugen, så det bliver også i skoven vi arbejder i den. Frøerne
gik en tur til Mogens sø så længe og lavede naturbingo.
Hvor man skulle på jagt efter forskellige blade, sten,
kogler og dyr.

Vi har fået en kuffert med trafikregler, så den vil vi
arbejde med nogle uger. Det er kort med billeder og en

tekst der forklarer billederne på kortet, vi snakker samlet
i fællesskab om kortene, det er også en god øvelse for
børnene i at vente på tur, og lære at række hånden op. Vi
håber på at vi kan slutte af med en tur til en by hvor vi
kan komme rundt og gå i trafikken, så vi kan gøre brug af
den viden vi får via kortene.
Vi har torsdag lavet pizza over bål, det var et kæmpe hit
hos de fleste, så hvis der ikke var rørt så meget ved
madpakkerne, var det nok derfor. 😉

Tirsdag måtte vi begrave en lille guldspurv som Betina
havde kørt ned. Der blev holdt rigtig begravelse med sang
og blomster. Guldspurven er i øvrigt den fugl, der kan
tælle til 7. tjip, tjip, tjip, tjip, tjip, tjip, tjiiiiiip!
Ellers har vi nydt det gode vejr, der har været mange gode
lege i gang igen i denne uge i skoven. Fantasien for rigtig
frit løb derude😊

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

NYT FRA VUGGESTUEN
Ugen har blandt andet budt på
fødselsdag for Johan, afslutning for
Celina, som starter i børnehave på
mandag og ture ud i foråret.

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

