
 
Uge 11 2022 

 
Ugeplan uge 12 

Mandag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00* (Vi tager ud til Sussis skov og fælder træer) 

Tirsdag Humlebier: Musik med 0. og 1. klasse 8.10 – 8.40 
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.50 – 12.00* 

Onsdag Alle: cykeldag – medbring cykel/løbecykel + hjelm 

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

Fredag  

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj. 
 
Til kalenderen: 
Generalforsamling onsdag den 6. april 
Nattøjdag den 7. april 
Bamsefest 12. maj 
Arbejdslørdag 21. maj 
Blomstens dag 3. juni kl. 9.00 – 11.30 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
I denne uge er der blevet arbejdet i vores vaskerum, det har heldigvis ikke givet de store 
problemer for os, en enkelt dag med lidt larm indimellem, som nogle børn blev bange for, 
heldigvis kunne de voksne trøste og 
vi kunne gå ud i det skønne vejr. 
Men der var også maskiner at kigge 

på, så det var spændende. 

 
  



I tirsdags skulle vi igen til musik, men det blev aflyst pga. sygdom 
øv, men vi håber at komme derop på tirsdag. Vi gik i stedet for i 
gymnastiksalen, så det blev en rigtig god formiddag med hop på 
madras, kravle under og over, og rul på den store madras, hvis 
man altså turde. Lise lavede en leg med at rejse til forskellige 
lande, hvor vi skulle køre bil, flyve, svømme som krokodiller, 
slanger osv. Det blev til mange forskellige måder at bevæge sig 
på.  
Vi har også flere gange danset til musik, Sovende kaniner er stadig 
et hit, Åh Buggi Vuggi Vuggi, og Bum Tikka Bum. Er nogle af de 
sange vi danser til. En dag fandt vi også rasleæggene frem, og 
sang forskellige sange med dem, der blev raslet på kropsdele og 
danset, vi har stor koncentration og masser af bevægelse. 

 
Vi har mange børn, der gerne vil kigge i og få læst en bog, det er så dejligt og en rigtig god sprogstimulering.  
Her sidst på ugen er vi desværre løbet ind i en masse forkølelse og hoste. 
 
se flere billeder her:  http://naturmusen.dk/?page_id=2821 

 

NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
Yngstegruppen 
 
Myrer og yngste-frøer 
har trænet 
finmotorikken og 

sluppet kreativiteten løs i Myretuens Påskeværksted, hvor 
vi har malet med vandfarver.  

 
 

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


Vi har øvet pincetgreb - at holde på en pensel med pege- og 
tommelfinger - og talt om farver og former.  
 
Vi har forundrede set farverne blande sig til nye farver, når 
vi dyppede penslerne i vand, og vi har fremstillet flotte 
malerier, som i den kommende uge forvandles til det fineste 
påskepynt :) 
 

 

 

 

Ældstegruppen 

Skov uge 11: Mandag var vi endelig fuldtallige igen, så vi 

kunne drage i skoven igen. Sikke en dejlig gensynsglæde. 

Der blev løbet, leget, kravlet, gynget, hamret, savet og 

hugget brænde. Vi prøvede også at lave levende 

vendespil, det var lidt svært, så det kræver at det skal 

leges flere gange, så de alle helt er med på legen. For at 

forklare kort, så går det ud på at der er to som skal gå 

væk, de andre skal finde sammen to og to, så skal man 

blive enige om en lyd eller bevægelse som er ens, vi 

brugte denne dag dyre lyde. Når de havde fundet frem til 

en fælles dyrelyd, skulle alle børnene (brikkerne) blandes 

mellem hinanden. Derefter kaldes der på dem som er 

gået væk, og så skal han/hun prikke på skulderen og høre 

lydene, og derefter huske på de forskellige lyde og finde 

frem til hvem der hører sammen.  

 

Vi styrker mange ting i denne leg, blandt andet, 

koncentration, samarbejde, tålmodighed, hukommelse. 

Tirsdag var på besøg hos Frederik som har juletræer tæt 

på skoven. Vi pakkede save i tasken så tog vi på tur for at 

finde nogle grantoppe, dem skal vi bruge til at lave 

paraplyer af, det er en længere proces, men glæd jer, de 

bliver så flotte. 

Onsdag havde humlebierne lidt tid indenfor sammen med 

Betina, hvor vi læste en bog om Palle P, og derefter skulle 

de øve sig i at skrive deres navn. Frøerne hyggede sig på 

legepladsen med Signe og Sussi hvor de blandt andet var 

en tur på hoppepuden. 

  



Torsdag skulle vi prøve at puste æg og børnene var 

virkelig gode til det. Vi var jo simpelthen nødt til at lave 

nogle pandekager nu vi havde pustet så meget æg, så der 

blev lavet mange pandekager, en hel stor Rasmus klump 

stak pandekager 😊 De blev spist med stort velbehag, og 

sørme om ikke også der var pandekager til alle om 

eftermiddagen. 

 😁 Fredag var humlebierne igen sammen med Betina, 

her snakkede vi om følelserne, vi snakkede om at være, 

sur, ked af det, vred/rasende. Børnene fik sat nogle ord 

på hvordan man kan se at nogle er ked af det, eller sure 

eller vrede. Og hvad kunne man gøre hvis man fx selv er 

det, eller andre er. Vi lavede til sidst nogle små opgaver 

med rim. Frøerne var på legepladsen i det skønne vejr, 

hvor der var mange gode lege i gang.  

 

 

 

 

GARDEROBE OG SKIFTETØJ 
 
Hermed påmindelse om at: 

• Tømme garderoben hver fredag 

• Hænge overtøj op om mandagen 

• Tag de store opbevaringstasker med hjem (de fylder meget i garderoben og personalet kan ikke komme til 
kassen med skiftetøj. 

• Tjek jævnligt om der er skiftetøj nok i kassen. 

• Skovtasker skal indeholde et par bukser, underbukser, strømper og evt. en trøje. 
 
Psst! Husk lige at skrive navn i tøj og sko. 
 
Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821 

 
GOD WEEKEND 

 
 

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

