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Ugeplan uge 7 

Mandag Vinterferie – sampasning mellem børnehave og sfo 
Ferieaktiviteter og hygge 

Tirsdag 
Onsdag 

Torsdag 
Fredag 

NYT FRA VUGGESTUEN 
 
Så blev Morten desværre testet positiv, heldigvis har vi fået hjælp af Lise, som skal være vikar 
for Lærke fra på mandag og fire uger frem. Vi ønsker Lærke en rigtig god ferie og glæder os til 
hun kommer tilbage igen. 
Vi har leget og sunget med rasleæg 

“ Oppe på mit hoved har jeg et rasleæg” eller nede på 
mine tæer eller omme på min ryg, børnene lærer 
kropsdele og rasler på dem. Vi har også lavet sanglege 
“Jeg har et rasleæg det risler og det rasler” til sidst i 
sangen løber vi rundt og rasler, hvorefter vi står stille og 
synger indtil, vi igen skal løbe. Her øver vi høj puls og 
lav puls og det er sjovt. Der er også blevet sunget “ To 
skridt til højre og to skridt til venstre” Børnene er så 
dygtige til at være med. 
En bog om en muldvarp er blevet meget populær, den 
læses flere gange daglig. Muldvarpen kan ikke finde 
hjem, da den ikke kan finde sine briller, som sidder i 
panden. 
Nogle børn har hjulpet med at bage boller. Nogle har 
prøvet at klippe med saks, selvom det er svært, øver de 
og ellers kan reklamerne rykkes i stykker. 
Vi også tryllet lidt til samling, hvor vi gemmer en ting 
inde i et stort papæg, det kan være en lego ko, hvor vi 
så synger “ Jens Petersens ko den har horn” 
Trylleremsen siger “ Ingenting her - ingenting der, 
hokus pokus trylleri” og så ser vi, hvad der er i ægget. 
 
http://naturmusen.dk/?page_id=798  
 
  

http://naturmusen.dk/?page_id=798


NYT FRA BØRNEHAVEN 
Yngstegruppen 

Puslespil er et hit hos yngstegruppen. Vi har fået nye Larsen puslespil, hvor 
brikkerne har forskellige former, og to store gulvpuslespil. Der har været 
dinosaurer, enhjørninge og gravemaskiner overalt. 
 
Et par myrer har hygget sig med en bane af sansebrikker, der er blevet spillet 

mange forskellige spil og legekøkkenet er blevet brugt til fremstilling af lækre retter.  

 

  



Ældstegruppen 

Mandag 
Vi fandt en trætop som var knækket af et træ oppe i 
skovkanten. Frem med savene og så blev alle grenene 
savet af og slæbt ned til bålhytten hvor der blev savet 
videre og pludselig var det tid til at spise madpakker.  
 
Tirsdag 
Havde vi savene fremme igen og nogle fortsatte hvor vi 
slap i går. Andre snittede pinde eller slog søm i eller trak 
de skæve søm ud af stammerne. Der er blevet klatret 
virkelig højt op i det store grantræ ved siden af bålhuset.  
 

 

Torsdag 

I skoven blev alle, efter formiddagsfrugt, opfordret til at finde en pind og andet naturmateriale til at binde i enden 
på pinden. Vi skulle nemlig dekorere vores fastelavnstønde med vores naturpensler og maling. Det var en 
spændende, lidt hektisk men god læringsproces. De flotte pensler var så dekorative at vi har taget dem med hjem 
i børnehaven og de vi være til fremvisning fra fredag (de skal lige være tørre).  
 
I dag kunne vi også sige goddag til vores vikar Julie. Hun skulle selvfølgelig også vises rundt i skoven.  

 

 

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

GOD WEEKEND 
 

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

