Uge 18 2021
Ugeplan uge 19

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Myrer: Musikforløb
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.00*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 13.00*
Kr. himmelfart
Lukket!

Ugeplan uge 20

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Myrer: Musikforløb
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 12.00*
Myrer: arbejder med emnet mad.
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 13.00*
Ingen skov!

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
NYT FRA BØRNEHAVEN
Myrerne
I forbindelse med vores tema om mad og madpakker, fik myrerne i denne uge til opgave
at tegne deres madpakker fyldt med præcis det, de allerhelst ville have med. En opgave,
som stillede store krav til finmotorik, fokus, koncentration og fantasi - og som resulterede
i farverige tegninger af alt fra burgere, donuts og tomater til en zebra, som gled i en klat
yoghurt. Tegningerne hænger i vinduespartiet ved
børnehavens indgang.
Vi har sunget, danset, leget med sansesand, cyklet,
gynget, gravet, kravlet, lavet yoga, læst og talt om
edderkopper og larver, holdt fødselsdag for Tino, sagt
velkommen til Celina og meget, meget mere.

Selvom vi godt ved, at de der våde flyverdragter er tunge
at slæbe hjem til vask og tørring, så har vi simpelthen bare
nydt også at få regn igen. Tirsdag tog det faktisk kun
ganske få minutter at blive gennemblødt i de store,
indbydende vandpytter, så da frøer og humlebier kom
nogenlunde lige så våde hjem fra skoven, fik vi lov til at se
film og hygge os indenfor i børnehaven.

Torsdag blev der fundet sansesand frem. Det har en helt
mediterende effekt at fornemme sandet mellem
fingrene. Først presses det sammen til en hård kugle og i
næste øjeblik ”smelter” det mellem fingrene.

Skovgruppen
Mandag har vi øvet mere trafik og var på en lille kort tur
ude ved vejen og gå lidt. Det kan godt være svært at skal
være så koncentreret når man går i en lang række langs
vejen og ikke fjolle for meget, men de klarede det flot, og
var gode til at hjælpe hinanden.
Tirsdag varmede vi os med varm kakao over bål, trods
regn var der god stemning. Da vi kom hjem, var mange
drivvåde, så vi valgte at de måtte se en film i myretuen.
Onsdag lavede vi plancher med supermandsmad. Vi
snakkede om hvad der var sundt mad og hvad der var
usundt mad. Vi klippede det sunde mad ud fra ugeblade
og limede det på en planche. De er sat på vinduet i
glassalen, så I kan se dem fra legepladsen af.
Torsdag var vi så heldige at Tino havde fødselsdag og
havde lavet en godtepose til frøer og humlebier også, så
det hyggede vi os med til formiddagsmad. Ellers gik
formiddagen med at gynge og lege alle mine kyllinger og
andre gode lege de selv fandt på.

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

NYT FRA VUGGESTUEN
Som I nok har bemærket, har vi fået en ny låge på legepladsen, det er fordi, vi har nogle
motorisk meget dygtige børn, som kan hoppe over hegnet til børnehaven og det er svært at
holde øje med, når vi er omme på legepladsen. Det har også givet os mere ro til at være med i
børnenes leg på legepladsen, når vi ikke skal holde øje med hegnet ind til børnehaven.

Det er jo godt, at børnene er motorisk dygtige, vi giver dem også mange muligheder for at udvikle sig, ved at vi er
meget ude, på tur, i gymnastiksalen, tumle indenfor, selv kravle op på puslebordet, kravle op i krybben ad en stige
og masser af sang, musik og bevægelse.
Vi fortsætter med at give massage, lige når det passer,
børnene kan godt lide det, nogle synes det kilder, når vi
kører med fingrene, så må vi gøre det med flad hånd,
prikke eller massere.
Vi laver også historier med massage, bage boller, lave
pizza, eller remsen ”Summe summe lille bi, sikke dog et
summeri når vi cirkler op og ned i mit lille
blomsterbed”.
Børnene får en masse nærkontakt og en dejlig afslappet
følelse.

Et kort øjeblik hvor der ikke lige var en voksen, der
kunne smøre en bolle til Johan, tænkte Jonathan, det
ordner jeg lige. Det klarede han så flot.

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

