Uge 33 2022
Ugeplan uge 34

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*
Humlebier: musik med 0. klasse kl. 8.05
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*
Forældrekaffe kl. 13.30 – 15.30

*Kom i god tid (kl. 7.55). Medbring en taske med madpakke, drikkedunk og lidt skiftetøj.
TIL KALENDEREN:
Løvfaldsfest fredag den 14. oktober
EFTERÅRSFERIE
Knapt er sommerferien ovre før vi må se frem mod den næste ferie – efterårsferien.
Selvom der er stykke tid endnu skal jeg i forhold til planlægningen af arbejdstid snart have svar på om man har brug
for pasning i uge 42 17. – 21. oktober.
Jeg vil gerne have svar pr. mail info@naturmusen.dk senest fredag den 2. september. Hvis jeg ikke har et svar inden
da, noterer jeg at barnet holder fri.

NYT FRA VUGGESTUEN
Vi startede ugen med at holde 1 års
fødselsdag for Lauge, stort tillykke til
ham.
Tina har været på tur med nogle
børn om i skoven og til det grønne
område, de hyggede sig med at plukke blomster og løbe
efter sommerfugle.

Morten og Lærke har også været på tur til Mortens
forældre, hvor de samlede blommer og fik nogle
gulerødder med hjem lækkert, vi kogte gulerødderne lidt,
så de blev lidt bløde, det anbefales at små børn ikke
spiser rå gulerødder, da de kan sætte sig fast i halsen, de
fleste børn smagte på dem og synes det var lækkert.

Torsdag var der kommet lidt regn og det gav anledning til
at lege med vand og pensler.
At vi nu deler børnene til samling, fungerer rigtig godt, de
ældste er så dygtige til at holde koncentrationen og alle 6
er godt med. Vi synger, laver rim, læser en bog eller laver
en fortælling, masser af sprogstimulering. I denne uge har
vi sunget meget om Elefanter, indianer og trolde, og
næsten hver dag har vi lavet Guldlok og de tre bjørne
eller Bukke Bruse.

De yngste synger til samling børnenes navne og vrikker
med hænderne til og rimet om Elefanten og myggen,
hvor de trommer i bordet er et hit, hvor de hurtig kan
lære at være med.

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

NYT FRA BØRNEHAVEN
Yngstegruppen
Masser af farvede ris på en presenning på gulvet var et stort hit hos myrerne i denne
uge. At få lov til at blande de forskellige farver, tale om farverne, tage brusebad i
risene, sanse, fornemme, snakke og fortælle om oplevelsen, mens vi var midt i den,
var bare herligt. Måske kom en myre eller to endda hjem med lidt farvede ris i strømperne...

Vi har sunget 'I et lille bitte hus', 'Store Peter Edderkop', 'Se det lille tog' og 'Gravkoen', Vi har leget med tempo og
toneleje og lavet klap på lårene, fagter og en skør, pruttende børne-togstamme igennem børnehaven.

Torsdag fandt vi farvede hønseringe frem og sang 'Tag en
rød, rød ring'. Når vi synger den, får vi hver vores lille
ziplock pose med 5 hønseringe. Først øver vi os i at lade
posen ligge foran os på bordet indtil alle har fået en. Så
skal posen åbnes, hvilket ikke er en helt nem opgave. Når
ringene er ude af posen, synger vi "Tag en rød, rød ring og
sæt den på din tommelfinger - rød, rød ring, og lad den
danse rundt. La la la la la...", imens vi sætter den røde ring
på tommelfingeren, den gule på pegefingeren, den grønne
på langefingeren, den blå på ringefingeren og den hvide på
lillefingeren. Til sidst pakker vi ringene ned i poserne igen
og lukker dem.

Ved hjælp af sangen øvede vi os blandt andet i
behovsudsættelse,
farver
og
finmotorik,
og
koncentrationen var bare helt i top.

I løbet af ugen har vi også læst mange bøger, danset til musik, kravlet op og ned af borgen og tegnet fine tegninger.

Ældstegruppen

Så blev det hverdag igen og vi kom på tur til grunden og to
dage i skoven som gruppe. Mandag startede vi med at fejre
Ragnar, som fyldte 5 år i sommerferien, med sang og højt
hurra.
Humlebierne har hjulpet de nye frøer i gruppen med at
lære hvor man må gå til når vi er på grunden. “Grunden
bød ellers på leg i læhegnet og bakken kunne vi løbe og
trille ned ad.
Tirsdag blev 1. gang hvor humlebierne skulle med til musik
sammen med 0. Og 1. Kl. Efter sang og dans kom resten af
skolebørnene til sang og fortælling. Jeppe fortale os om
Isaac Newton.

Onsdag og torsdag blev til glædeligt gensyn med skoven.
Har var der som det første rundtur så frøerne kunne se
hvor langt man må gå. Ellers har vi plukket mosebølbær og
tyttebær, gynget, afprøvet det seje muldtoilet og for
drengenes vedkommende “tagrenden” på bagsiden 😁 vi
har gået tur og klatret og det er meget fascinerede at løbe
ned ad den store bakke i skove hvor børnene ofte har et ansigtsudtry som er en blanding af stor begejstring/glæde og
lidt frygt fordi benene bevæger sig så hurtigt at de er lidt svære at styre, og man måske styrter lige om lidt.

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

