
Uge 20 2021 
Ugeplan uge 21 

Mandag  2. pinsedag - lukket 

Tirsdag  Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.05 – 13.00* 

Onsdag   

Torsdag  Ingen skovgruppe! 

Fredag   

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

Myrerne 
 
I denne uge har alle børn lavet dansende pinsesole.  
 
Faktisk var det oprindeligt i påsken, solen dansede. Det siges, at den dansede af glæde, 

fordi Jesus var genopstanden. Her i Danmark er det bare koldt i påsken, og vi vil gerne kunne komme ud og nyde 
den fine sol - derfor har vi valgt at udskyde fejringen til pinsen.  
 
Vi har malet røde, gule og orange sole, tegnet ansigter 
og klippet stråler. Alt sammen noget, der styrker 
finmotorikken og stiller krav til koncentration og 
fokusering.  

 
Myrernes sole danser i glassalens vinduesparti, og 
inden længe vil Frøernes og Humlebiernes sole gøre 
dem selskab.  
 



Skovgruppe 
De sidste to uger i skoven har som sædvanlig været 
spækket med gode lege, hyggestunder og fantastiske 
naturoplevelser. 
I bålhuset er det både blevet til vendespil, pandekager 
og fødselsdagsfejring i denne uge. 

Der bliver altid fundet store sorte plastikspande, et 

gammelt nedløbsrør, spader og skovle frem fra skuret 

når vi ankommer. Dertil kommer diverse pinde, sten, 

jord og blade, som alt sammen bliver til gode lege, hvor 

fantasien kommer i spil. 

På vores lange vandreture bliver naturen oplevet på 
allertætteste hold. Vi bevæger os ofte rundt på steder, 
hvor vi aldrig har været før og hvor eventyret venter lige 
omkring det næste træ. Vi fandt på en af turene en lille 
sø, hvor en frygtelig historie om en heks pludselig 
opstod. På disse ”øde” steder finder vi ofte knogler, æg, 
pels, fjer osv., som studeres nøje. Ofte tager vi det med 
tilbage til bålhytten, hvor vi har en lille udstilling af 
forunderlige ting fra skoven. 

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

http://naturmusen.dk/?page_id=2821


NYT FRA VUGGESTUEN 
Vores fuglerede udenfor døren 
bliver der snakket om hver dag, 
spændende når der kommer 
fugleunger og vi kan følge det. Vi 
har også haft en gammel rede med 
små fugleæg indenfor, som vi har 

kigget på til samling, snakket om den og sunget “ I 
haven står et Pæretræ” hvor fuglene kommer og 
bygger rede. Børnene er meget optaget af det. 

 
I tirsdags var vi i gymnastiksalen, hvor vi først løb 
rundt og legede med bolde, bagefter legede vi med 
faldskærm, fik karruseltur, kravlede under den som 
hule og lavede blæsevejr med forskellige sange til, 
mange sjove og gode sanse oplevelser som børnene er 
vilde med. 

 
Hver dag bliver der givet mange knus, dejligt at se børnene har så meget lyst til at give hinanden knus. Vi gør det 
jo også meget, vi sidder rigtig meget på gulvet og er tilgængelige, børnene hopper ind i armene på os og nyder 
den tætte kontakt og nærværet.  
Vi er i gang med at lave en lille reklamefilm, for at gøre opmærksom på vores vuggestue, da vi har tomme pladser. 
Hvis der er nogen af jer forældre, der har lyst til at skrive et kort positivt udsagn om det at have sit barn i 
vuggestuen, er I meget velkommen til at sende det til Klaus på mail. Ordene vil kunne bruges i filmen. 
 
http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 

GOD WEEKEND 
KLAUS 

http://naturmusen.dk/?page_id=2821

