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

Skovgruppen
Mandag har humlebierne lavet filur, vi
startede med at læse en bog som hedder
søndag. Det var en meget lang bog, og det
krævede meget koncentration at sidde og lytte så lang tid, det var
noget af en øvelse, det gjorde det heller ikke nemmere at frøerne
også gik lidt til og fra for at lytte til historien, men de klarede det, og
fik lavet nogle opgaver som hørte til i bogen. Historien handlede om
at Torsten skulle være storebror, han var meget nervøs for om der
ville være nok kærlighed tilbage til ham når baby blev født.

Frøerne savede, snittede, gravede huller, og gyngede imens.
Tirsdag øvede vi Sankt
Hans sangen
Heksemutter.
Vi lavede også
snobrød, vi var så
imponeret over
børnene, de var så
gode til at passe på
hinanden og hjælpe
hinanden og vente på
tur.

Det kræver en god portion tålmodighed at lave snobrød, vi havde
forberedt dem på at de selv skulle bage dem, og det gjorde de, de
var så seje, det blev nogle lækre og flotte bagte snobrød.

Myrerne
Tirsdag morgen var vi så heldige, at vi fik foræret flere sække fulde af store
klodser, så da vi havde spist frugt, legede vi med dem. Myrerne delte sig hurtigt
op i små grupper, og så blev der bygget på livet løs. Vi øvede os i at spørge, om de
andre ville bytte en klods, hvis vi lige manglede en bestemt farve.
Nogle lagde puslespil, som havde flere brikker
end dem, vi er vant til, og derfor var mere
udfordrende. Vi kiggede på billeder af,
hvordan puslespillene ville ende med at se ud,
studerede dem nøje, talte om motiverne og
vendte og drejede brikkerne, til de var på
plads.
I løbet af ugen har vi også
hygget os på legepladsen,
hvor vi har gynget, leget i
sandkasserne, lavet mad i
legehusene og haft besøg
fra vuggestuen. Vi har også
leget med Lego på
græsplænen og kørt på cykler. Ikke mindst de blå ladcykler er
spændende, og det er tydeligt at se, at vi skal vænne os til dem
igen. De er ret tunge at køre rundt på, det kræver samarbejde
at køre to på én cykel, og man skal passe ekstra godt på de
andre børns tæer - det er noget af en opgave, men vi er ikke
sådan at slå ud af kurs 😊
Alle børn

Onsdag formiddag holdt alle børn Skt. Hans på Grunden. Efter en
snak om, at vi tænder et bål for at brænde alle de ting væk, vi går
rundt og er bange for, og at heksen brændes på bålet, fordi hun var
sådan én, som for mange hundrede år siden gerne ville have, at vi
skulle være bange, sang vi sangen Heksemutter lod en tudse.
Skovgruppen havde øvet sig på den i skoven, så de sang godt med,
og myrerne lærte hurtigt at synge ”rimmerum, rimmerum, røg i
ringe uhm uhm uhm”.

Efter sangen samlede vi os omkring bålet. Skovgruppen havde lavet en fin heks,
som nu skulle brændes af. Det var svært at få ild i bålet, og der var en frygtelig
masse røg, men brændt af, det blev heksen!
Bagefter legede vi over hele Grunden. Der blev bygget bro hen over stien på
bakken. Visne træer blev trukket op, så de kunne dække området ved broen til.
Små blade blev samlet i en bunke over en snegl, så vi kunne holde øje med, om
den spiste bladene, lagde sig til at sove eller stak af. Nogle byggede et
fitnesscenter og lavede cirkeltræning, mens andre klatrede i træer. Der blev
leget i huler i hækken, og på bakken blev der samarbejdet, da et par store
tønder skulle trilles op på toppen.
Se film fra Sk. Hans her: http://naturmusen.dk/?page_id=798

Der blev lavet popcorn og varmet kakao over bålet, og da vi havde sat os
for at nyde lækkerierne, kom Lærke I og Jonathan forbi - så de fik
selvfølgelig også lov at smage. Vi glæder os til, at de snart kommer ind til
os 😊
Flere vuggestuebørn kom forbi og var med til at lege med os på Grunden.
Det var rigtig hyggeligt. Alt i alt en dejlig Skt. Hans formiddag.
Om eftermiddagen kom Hjem-IS bilen forbi, og sørme om ikke han havde
is med til os alle sammen 😊

I dag, fredag, har vi
fået sagt farvel til
Jakob og
Humlebierne.

Jakob havde bagt lækker banankage som vi spiste til vores
formiddagsmad. Inden vi spiste, fik Humlebierne et diplom
og sat deres håndaftryk på væggen inde i børnehaven.

Jakob fik gaver og vi sang farvelsang
og Naturmusens sang for ham. Vi
kommer til at savne Jakob og hans
dejlige, glade humør. Jakob skal ud og
rejse i 3 måneder, vi ønsker ham rigtig
god rejse og alt godt fremover.

Vores kære Humlebier kommer vi
bestemt også til at savne, vi har været
så glade for at have dem her i
børnehaven, vi ønsker også dem alt
det bedste fremover.

NYT FRA VUGGESTUEN
Vi har sunget om “De skøre knogler” hvor
børnene lærer om forskellige kropsdele,
den synes børnene er sjov, især når vi skal
ryste med hele kroppen og alle knogler.

Guitaren blev brugt som tromme, indtil vi fandt trommen
frem, og så blev der ellers sunget og trommet forskellige
sange og rytmer.

En dag fik vi store nye klodser af Magnus, tak for det, de
blev især den første dag godt brugt til at bygge med og
sætte dem efter hinanden.
En dag var fire børn på tur, vi mødte seks store hunde, som
bare gøede helt vildt, det var spændende og ingen blev
bange for dem.
Vi har også været til Sankt Hans på grunden, hvor børnehaven havde lavet bål, heksen var desværre brændt af,
men vi fik dejlig varm kakao og det var hyggeligt bare at lege dernede.

Onsdag kom hjem-is forbi og alle fik is, det synes alle var
lækkert.
Torsdag var der to der malede med pensel, det var de rigtig
gode til, de prøvede også at sanse med fingrene i malingen.

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