Uge 4 2022
Ugeplan uge 5

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

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

*Bussen kører kl. 8.05, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.

NYT FRA VUGGESTUEN
På legepladsen har der været gang i sæbebobler, det er sjovt at løbe efter dem, se om de kan
fanges eller bare flyver højere op, selvom det også godt kan give sammenstød, når man løber
og kigger opad.

Lille Amalia er blevet glad for Morten, han er god at
finde trøst hos, når mor er væk.

Nu hvor vi har børn med flere forskellige baggrunde, har
vi prøvet at høre spansk, ukrainsk og rumænsk musik,
børnene er vilde med det og der bliver hoppet og
danset til de gode rytmer.
En dag lavede vi også en lang bus af stole og sang “
Hjulene på bussen”

Vi har også haft gang i små plastik søm, de er faktisk ret
gode til at finde hullerne, selvom der skal en god fin
motorik til, og så kan vi jo også lige øve farverne på de
forskellige søm.

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

NYT FRA BØRNEHAVEN
Yngstegruppen
Vi har allesammen
været til yoga, hvor
frøerne først hjalp
med
at
forklare
reglerne for myrerne. Faktisk er der ikke mange regler til
yoga, men de par regler og den rutine, der er, er vigtig
for, at alle kan finde sig til rette og have det godt i
rummet, så vi bruger god til på at indøve det.
Da vi havde fundet måtterne frem og placeret både dem
og os selv i en rundkreds, gennemgik vi dagens program
- og så blev der ellers danset yoga-stopdans. Hver gang
musikken stoppede, skulle vi tilbage til vores egen måtte,
hvor vi skulle lave en yoga-stilling. Efter
opvarmningsdansen lagde vi os ned på maven for at læse
en bog. At ligge ned med hovederne tæt på hinanden i
en rundkreds, giver en helt speciel ro og koncentration.
Alle kan se billeder og følge med. Og følge med, det skulle
de. Det var nemlig ikke kun den voksne, som skulle læse
højt. Bogen om Mathilde Mus i Cirkus er skrevet, så en
del af ordene er erstattet af billeder, som børnene kan
”læse”, når der bliver peget på dem.
Mathilde Mus tager i cirkus med sine forældre. Her ser
hun en løve, en tiger og en løvetæmmer med en pisk. Da
hun kommer hjem, bestemmer hun sig til at lave sin egen
pisk af en gren og noget garn, og så er hun klar til at
tæmme sin… kat! Katten er dog ikke helt enig i den
beslutning, så det ender med, at hun får en masse fløde
ud over sig og føler sig som en klovn.
Yoga blev sluttet af med, at vi lå på ryggen og lyttede til
en rainstick. Et instrument, som lyder lidt som regnvejr.

Vi har også tegnet. Der blev stillet nogle legetøjsdyr på bordene, og så kunne vi selv vælge, hvor vi ville sidde, og
hvilket dyr vi ville tegne. Flere var usikre på, om de nu også kunne tegne dyrene, men det gik nu altså meget godt
😊 Resultatet kan ses ved indgangspartiet.

Musik på legepladsen på mange måder.
Vores lille musikhjørne bliver flittigt brugt. Der er af og
til store koncerter med flere musikere. Andre gange er
det små eksperimenter med lyd. Rammen fra vores
gamle klaver kan stadigvæk give lyd og rummer
mulighed for at lave dybe og meget kraftige lyde og små
spinkle og høje toner. Om man bruger en skovl, en pind
eller bare sine fingre, giver det spændende lyde.
Se en lille video her.
http://naturmusen.dk/?page_id=798
En stoledans på legepladsen skaber stemning, men er samtidig en god øvelse i at vente på tur, følge regler og lære
at man ikke altid kan være den der vinder.

…en god bog til at slutte madpakken af med.

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

