
 
Uge 35 2022 

 
Ugeplan uge 36 

Mandag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00* 

Tirsdag Humlebier: musik med 0. klasse kl. 8.05 

Onsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00* 

Torsdag Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00* 

Fredag  

*Kom i god tid (kl. 7.55). Medbring en taske med madpakke, drikkedunk og lidt skiftetøj. 
 

TIL KALENDEREN: 

Arbejdslørdag den 24. september 
Fotograf 26. september. 
Løvfaldsfest fredag den 14. oktober 
Forældremøde i vuggestuen 7. november 
Forældremøde i børnehaven 16. november 
Juleklippedag 25. november 
 
 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 

Vi vil gerne sige velkommen til 
Melanie, som er startet i 
vuggestuen. 
Vi har mange små børn, der elsker at 
lege med fodtøj i garderoben, der 

bliver flyttet rundt med det og havner sjældent hos den 
rette ejermand, derfor vil vi gerne opfordre jer til at 
skrive navn i fodtøjet, vi har nogle gange lidt svært ved at 
huske hvis der er hvis. 

De ældste børn er super dygtige og meget koncentrerede 
til samling, vi har i denne uge lavet en historie 
“Bjørnejagten” nogen kender den måske som løvejagten. 
Vi gør en masse forskellige ting undervejs, går igennem 
siv, mudder og svømmer igennem vand til sidst skyder vi 
efter bjørnen, de var så optaget af det, så de legede 
bjørnejagt bagefter. Vi bestemte så, at vi kunne gå på 
bjørnejagt i skoven, og hold da op nogle geværer de fandt 
og måtte slæbe rundt på. 



De yngste har fået et par nye sange til samling, nu synger 
de også Hjulene på bussen og Jens Pedersens ko. Det er 
godt med noget nyt, men rimet med Myggen og 
Elefanten er nu stadig et hit. 
Vi bruger også meget tid på at kigge i bøger med de 
yngste og læse for de ældre, og snakke om billederne. 
Morten har bagt mange boller, så børnene går i duften af 
nybagte boller, og spiser af dem hver dag, lækkert. 
Vi er meget på legepladsen og nyder det dejlige vejr, 
børnene elsker at spise æblerne fra æbletræet, selvom de 
stadig er lidt sure, guffer de løs. 
 
 

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

NYT FRA BØRNEHAVEN 

Yngstegruppen 
 
Vi har været en tur i Byparken for at finde ting til vores første 
efterårsprojekt. Blade, græs, hø og fine små blomster blev omhyggeligt sat 
fast på tape i en stor ramme, så vi nu har det fineste "natur-maleri", som skal 
op at hænge.  

 

 
Byparken indbyder til løb på stierne, klatren på 
bakkerne og fordybelse blandt græs og planter. Der 
var sten, der skulle flyttes, blomster, som skulle 
duftes, hø, som skulle muges ud, og i de smalle render 
kunne man lege labyrint. Det blev også konstateret at 
ja, man kan begrave en voksen HELT i hø. 
 
Det var det dejligste vejr, humøret var højt, og vi 
havde slet ikke lyst til at gå hjem igen.  
 
  

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


Vi har også sanset med vandperler, farvet ris, 
sæbevand, svampe og børster. Vi har set og smagt en 
dragefrugt, vi har sunget en masse sange og været 
flade af grin over Hasse Hare og den drilske, 
summende flue og vi har læst en bog, som var så god, 
at vi måtte læse den to gange. Det har været en skøn 
uge med masser af hygge og grin. 

 
 
Mandag fik flagstangen en tiltrængt skrubbetur med 
vand og sæbe. Efterfølgende blev flaget hejst bare 
fordi solen skinnede, himlen var blå. Med det som 
baggrund er danebro bare allerflottest. 
 
 
Ældstegruppen 
 

Ugen startede med at fejre Ida’s 5 års fødselsdag ude i 
skoven med sang og højt hurra. Efter frugt delte Ida en lille 
snollerpose ud.  
 
De børn som er blevet 5 år, har fået en spork i gave 
af NaturMusen. Det er så dejligt at se at 
de efterfølgende bruger den i deres 

madpakker 😊 det ville bare være kanongodt 

hvis de får navn på 👍🏻  
 

 
Ellers har vi i denne uge haft gang i Naturbingopladen ude 
i skoven. Vi snakket om hvad vi kan se på billederne og 
hvad vi tror der er nemt og hvad der kan være svært at 
finde. Torsdag var der især stor interesse for 
edderkopperne.  
 



Onsdag havde Sussi fødselsdag og det blev fejret med gave til Sussi og is til børnene. 

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

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

