
 
Uge 2 2021 

 
Ugeplan uge 3 

Mandag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00* 

Tirsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00* 

Onsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00* 

Torsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00* 

Fredag  

*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
FORÆLDRE I GARDEROBEN 
Vi har valgt at forældre i børnehaven nu får mulighed for at komme i garderoben morgen og eftermiddag. 

Der er dog tale om korte visit. Hjælpe sit barn af elle i tøjet (de fleste kan godt selv 😉), vaske hænder, sætte mad 
i køleskabet og sige farvel. 
Der må max opholde sig 3 forældre i garderoben ad gangen og alle skal bære mundbind. Vis hensyn, sprit af  og 
hold afstand. 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
I denne uge er Amalia startet i 
vuggestuen, velkommen til hende 
og familien. Vi har nu 9 børn, det 
gør at Morten får flere timer i 
vuggestuen, og det er dejligt. 

Når vi om morgenen skærer frugt til samling, har vi ofte 
flere hjælpere, især mandariner kan nogen pille, men 
der kommer da også en del i maven, for det skal jo 
smages til. 
Vi har godt gang i gyngen både indenfor og udenfor, der 
bliver der ofte sunget “ Vi sejler i en båd og den er 
malet blå” til sidst i sangen synges der hvad ser du? 
fortæl det nu. Børnene får lov på skift at bestemme hvilken farve båden skal have og hvilket dyr vi ser.  

 
Et stort hit var torsdag morgen, vi gik tidlig ud, imens 
det stadig var mørkt, alle havde fået en lille lommelygte, 

det var så spændende at gå rundt og lyse og undersøge, se om der var muldvarper eller mus i vores lille bakke, 
lytte efter spætten, lyse op i himlen og opdage at det blev lysere, så kunne vi ikke lyse med lygter så meget mere. 



Bagefter blev fire børn ude og spiste frugt og boller i 
legehuset inden vi gik i Byparken, så det blev en god 
ude formiddag.  
De ældste børn snakker meget om spætten, fordi vi 
flere gange har hørt den hakker i træer, efter biller og 
laver som vi siger, men vi kan ikke se den kun høre den, 
når vi er stille. 
 
 
Se flere billeder her: 
http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
Yngstegruppen 
 
I denne uge har myrerne tegnet sig selv (tegningerne hænger ved 
indgangspartiet), mens de yngste frøer har talt om legeregler og om, hvordan 
man er en god kammerat. 

 
Vi har fået et nyt spil, som vi selvfølgelig har prøvet at spille. Et intelligent læringsspil, som består af et lærings-
bræt og fysiske brikker, som lægges på brættet. Brikkerne, som er inddelt efter emne og aldersgruppe, skal lægges, 
så de passer sammen. Bliver en brik lagt forkert, kastes den automatisk af brættet. Udfordrende og ret vildt. Der er 
læring alene i det at forstå, at den forkerte brik simpelthen ikke kan overtales til at blive liggende :) 

 
Lotte Salling og Emmamaria Vincentz har lavet de skønneste bøger med rim og remser og tilhørende yogastillinger. 
Vi har valgt at indføre nogle af disse som 'ugens yogaremse' - men måske vil vi indimellem bruge den samme remse 
over flere uger. Nogle af dem er nemlig nemme at lære, mens andre kræver god hukommelse og tungen lige i 
munden for både børn og voksne. 
 
'Træet' har været ugens yogastilling, og vi har lært denne remse: 

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


 
Se, hvor roligt træet står, 
forår, sommer, efterår, 
hviler på sin stærke rod, 
som en stor og mægtig fod. 
 
Vinter går, og forår kommer. 
Træet glæder sig til sommer. 
Breder stolt sin krone ud 
fuldt med flotte, grønne skud. 
 
Udover det har vi brugt tid på legepladsen, hvor vi blandt 
andet har gravet dybe huller og tunneller i sandkasserne, 
så vi kunne komme helt ned til kineserne ... eller bare lige 
ud på boldbanen ;) 
 
Fredag var rengøringsdag i Myretuen. Stole og borde 
blev vasket af. 
 
Ældstegruppen 

 

Vi har arbejdet videre med den gode slåskamp og talt om 

hvordan man skal være sammen, så alle har det godt. 

I skoven har børnene været ”på jagt”. De har øvet sig i at 

liste og være helt stille. Det lykkedes da også at se en 

hare på marken. Alle prøvede at bruge en kikkert. 

Torsdag fortsatte jagten. Mens der var nogle, var ved at 

kigge efter hvor de små skovnisser boede, sprang der 

pludselig en hare frem. Denne gang var der ingen, der var 

stille og et par drenge stormede hujende efter det 

stakkels dyr. 

Senere var alle på ekspedition til området med 

rævegrave og efterfølgende i ”hullet”, hvor der blev 

tumlet, løbet op og ned ad bakken og kastet sten i søen. 



Hjemme i skovhuset fejrede vi Emmas fødselsdag med legen ”Alle mine nisser kom hjem”. Senere gav Emma 

slikposer. 

 

Fredag gik ældstegruppen i gang med at gøre rent i 

Glassalen og Bikuben. Stole og borde blev vasket grundigt 

med klude og sæbevand. 

 

Se flere billeder her 

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

 
GOD WEEKEND 

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

