Uge 17 2022
Ugeplan uge 18

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe Vi tager til Præstbjerg kl. 8.10 – 12.00*
Humlebier i sfo kl. 13.00
Humlebier: Musik med 0. og 1. klasse 8.10 – 8.40
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.50 – 12.00*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.10 – 12.00*

*Bussen kører kl. 8.10, så kom i god tid. Medbring en taske med madpakke og lidt skiftetøj.
TIL KALENDEREN:
Bamsefest 12. maj. Kl. 17.00 – 19.00 (for myrer og frøer)
Arbejdslørdag 21. maj. (for forældre og børn fra vuggestuen, børnehaven og skolen)
Blomstens dag 3. juni kl. 9.00 – 11.30. (for bedsteforældre)
Pinsefest 3. juni 15.30 – 17.00 (forældrerådet arrangerer)
Afslutningsfest for Humlebier fredag den 10. juni kl. 16.30 – 19.00
Sommerfest onsdag den 22. juni. (for alle børn og forældre i hele Grønbjerg friskole og NaturMusen)

OBS! der er kommet indbydelser ud til Blomstens dag/bedsteforældre dag.
PÅ BESØG

I denne uge har vi haft besøg af Alexej og hans mor Valentina som er fra Ukraine. De voksne må tale sammen over
google translate. Men børn er altså bare super godet til at kommunikere på andre måder end vi voksne og legen
taler et universelt sprog. I næste uge vil de igen være på besøg hos os. Alexej er 6 år og følger humlebierne.

NYT FRA VUGGESTUEN
Som nogle forældre har oplevet, er vi igen begyndt at spise morgenmad sammen med
børnehaven og sfo’en, det gjorde vi også før corona, så det håber vi kan blive godt igen for alle.
Magnus og Johan har igen været på besøg i børnehaven og prøvet at spise madpakke derinde,
så nu er de er ved at være klar til mandag, hvor de starter derinde.
På mandag byder vi så to nye børn Milas, Sia og deres forældre velkommen i vuggestuen.
Vi har været på tur to gange i ugens løb op til præsten Lykke. Nu er der kommet små kyllinger, og nej hvor er de
søde. Der er også en super dejlig legeplads, som vi må bruge, det nyder børnene, for der er rigtig mange gode ting at
lege med.

Vi har også leget med rasleæg, sunget om at rasle oppe på hovedet, nede på maven, inde i hånden, det er sådan en
rigtig god sang med rytme, læren om kropsdele og om begreberne oppe, nede, inde osv.
Bagefter legede og sang vi “Jeg har et rasleæg, det risler og det rasler”. Først sidder vi ned og synger, bagefter løber

vi rundt synger og rasler, når sangen er slut skal vi hurtig
sætte os igen, denne kontrast med stille sang og sang med løb, er de rigtig vilde med og gode til. Så trængte vi også
til at hvile og lagde os ned og hørte stille musik.
Fredag blev Johan 3år - hip hip hurra,. Så der blev holdt fødselsdag og afslutning for både Johan og Magnus, heldigvis
kan vi stadig sige hej til dem i børnehaven.

se flere billeder her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821
NYT FRA BØRNEHAVEN

Yngstegruppen

Vi har lavet håndaftryk af hama perler. Først lavede vi en trylledej og formede den
til kugler. Så lagde vi hver især en hånd på vores egen trylledejs-kugle og pressede den godt ned, så der blev et fint
aftryk i dejen, hvorefter vi fyldte aftrykkene rigtig godt op med Hama perler. Trylledej og perler blev nu sat i ovnen,
hvor de fik lov til at bage, til perlerne var smeltet - og til sidst brækkede de voksne dejen i stykker, så perleaftrykkene kom frem. De var lige lidt for varme til, at de selv kunne gøre den del ;)

Vi har også talt om følelser. Hvordan ser man ud, når man er ked af det, glad eller sur? Og hvordan føles det indeni,
når nogen siger "jeg vil ikke lege med dig"?

Én indi, to indi, 3 indianer og ABC-sangen har været de helt store hits i denne uge, og mon ikke de fortsat vil være
det? Vi kan nemlig rigtig godt li' at tælle og sige remser!

Ældstegruppen

Mandag kunne vi endelig komme i skoven igen, det var
dejligt at være derude igen. Der blev leget rigtig godt,
nogle hjalp Sussi med at save/tilpasse lægter til vores
hule. Der blev gynget, samlet krible krable dyr og studeret dem i forstørrelsesglas.
Vi spiste vores madpakker ude i solen, vi fandt et godt spot med dejlig sol, så der satte vi os og spiste i små grupper.
Der blev hørt historier og kigget på skyderen og lyttet til naturen.
Tirsdag var humlebierne til musik med 0-1 klasse. Lige nu spilles der kazoo på livet løs. Det er fantastisk at opleve,
hvordan børnene stille og roligt fanger ideen i noder. Hvilke noder er lange, hvilke er korte, hvorpå nodelinjerne står
de hvis de er høje/dybe. Der blev også danset fingerpolka. Selvom det er en lidt indviklet dans, kom den efter kun et
par gange til at køre supergodt.
Frøerne gik turen ud i skoven. De var så gode, til trods for at deres turguide viste dem lidt på afveje 🙈 Så det gav
lidt ekstra skridt på kontoen😉 men igen de var altså så gode, så det gentager vi - og nu kender vi alle jo vejen 😊

Ude i skoven har vi plantet nogle af de kastanjer som Tino
har haft med. Nukræver det bare rigtig god tålmodighed,
så vi er spændt på om der kommer et kastanje træ, nu vi
ikke har forspiret kastanjerne.. Onsdag: Der blev igen
leget rigtig godt i det skønne vejr i skoven. Vi er gået
igang med at lave robotter, det er der nogle der virkelig
synes er fedt. Der er blevet gynget høje ture, spist i solen og sunget forskellige sange. Torsdag: Forsatte med
robotter, leget, var på opdagelse efter spor, nogle mente de så ulve spor, andre mente det var monstre spor, måske
det bare var et hul, det var mange gode bud 😊 Fredag: Vi spiste formiddags mad indenfor. Frøerne gik på
legepladsen sammen med yngste gruppen. Humlebierne gik med Betina i bikuben. De snakkede om empati, hvor vi
snakkede om når man kommer til at gøre noget ved et uheld, og retfærdighed. Vi fik en rigtig god skal om det. Vi
legede lille hund der er en der har taget dit kødben, en super god øvelse, hvor man skal vente på tur, og skiftes til at
være hund. Vi sluttede af med at lave en sol, hvor vi skrev et af børnenes navne i, så skulle alle sige en god ting om
personen. Vi kommer til at lave en på alle humlebier.

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