
 
Uge 3 2021 

 
Ugeplan uge 4 

Mandag  

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. 
 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
Hver uge bliver der bagt boller til 
vores for- og eftermiddagsmad, det 
blev der også i denne uge, hvor 
flere børn hjalp til med at røre 
dejen sammen. Lækre sunde boller 

hvor der altid er havregryn eller havregrød i. 

Lærke har til samling lavet lidt yoga med børnene til 
stille musik, hvor vi skal trække luft helt ned i maven, så 
den bliver tyk og bagefter puste ud, så maven bliver hel 
flad og tynd. 

 
Vi har været på flere gåture, hvor børnene er delt op tre 
- fire børn er afsted med en voksen, vi har været i 
Trolleskoven (stien imod Ørnhøj) op og se hønsene hos 
præsten og Byparken i vildt blæsevejr. Vi var også igen 
ude med lommelygter, og det var lige så spændendende 
som sidst. 
 

En dag sad vi længe og sang alle sangene fra staffeliet, 
de var så gode til at synge, lave fagter, snakke om 
billederne og være vild koncentreret. 
 
 
Se flere billeder her: 
http://naturmusen.dk/?page_id=2821 

 

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


NYT FRA BØRNEHAVEN 
Myrer 

I denne uge har Myrerne talt om farver og peget dem ud på et lille tårn af 

legoklodser. En lego-dreng og en lego-pige kom også på banen, og ved at sætte 

dem oven på og ved siden af klodserne, 

blev der også arbejdet med forholdsord. 

 

 

At have lidt tid på legepladsen sådan helt alene uden 

frøer og humlebier - men dog med en voksen - er i høj 

grad givende. Derfor benytter vi os meget af muligheden 

for det. Det giver plads til lange, uafbrudte lege og 

fordybelse, og vi nyder det så meget, at vi næsten 

glemmer, at det bliver madpakketid 😉 

Yngste frøer 

Frøerne har talt mere om det at være en god kammerat. 

Hvordan inviterer man til leg? Hvordan spørger man, om 

man må være med i en leg? Vi har talt om de følelser, 

man kan have i maven - og så har vi tegnet os selv 

sammen med en kammerat. Tegningerne hænger ved 

indgangsdøren. 

I denne uge har Frøerne også været til yoga. Først talte 

vi om, hvilke regler, der er, når man er til yoga. Alle har 

en måtte, som er vores ”hus”. Her skal vi blive, mens vi 

har yoga. Har vi ikke lyst til at være med, eller er en 



øvelse for svær, er det helt ok, at vi bare kigger på, men vi skal være stille, lytte til den voksne og række en hånd i 

vejret, hvis vi vil spørge om noget. To hænder, hvis det er meget vigtigt 😊  

For at markere start (og slut) på dagens yoga, ringede vi derefter med tibetanske klokker, og vi aftalte, at vi hver 

gang skal skiftes til at ringe med dem, så alle får lov at prøve. Herefter fik alle lov til at vælge et yoga-billedkort med 

en stilling, en vejrtrækning eller en meditationsøvelse, så vi har både været slanger, katte og hunde, trukket vejret 

med en finger på næsen og klemt hinandens hænder med lukkede øjne. Til sidst lå vi på gulvet og lyttede til en 

koshi chime, som spillede hen over os. 

Da vi havde lavet yoga, bad flere frøer om, om de måtte lege med sansesand - og selvfølgelig måtte de det 😊 

Ældstegruppen 

I denne uge måtte skoven passe sig 

selv. Vi brugte til gengæld tiden 

hjemme i børnehaven med kreative 

sysler, spil og rolleleg. 

Humlebierne elsker at laver 

”lektier”. Der bliver skrevet og 

tegnet meget og det er rigtig sjov at 

lege skole. 

Vi øver lige nu børnenes alder, 

efternavn og adresse. Alderen er der 

ingen, der er i tvivl om, men 

efternavn og adresse er straks svære 

for flere. Tag gerne snakken 

derhjemme over aftensmaden. 

Hvad hedder du til efternavn, hvor 

bor du, hvad hedder dine forældre 

og bedsteforældre osv.. 

Se flere billeder her 

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

 
GOD WEEKEND 

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

