Uge 38 2022
Ugeplan uge 30

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Børnehaven: fotograf kl. 8.30
Vuggestuen: fotograf kl. 8.00
Frøer/Humlebier: Vi sylter rødbeder – alle (yngste og ældste) må medbringe et lille sylteglas,
som de kan få med hjem til leverpostejsmaden.
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*

*Kom i god tid (kl. 7.55). Medbring en taske med madpakke, drikkedunk og lidt skiftetøj.
TIL KALENDEREN:
Løvfaldsfest fredag den 14. oktober
Forældremøde i vuggestuen 8. november
Forældremøde i børnehaven 16. november
Juleklippedag 30. november
NYT FRA VUGGESTUEN
Vi har i denne uge fejret fødselsdag
for Alberte som blev 1 i søndags.
Så har vi leget en masse med
modellervoks, det er længe siden vi
har haft det, så det er blevet taget
godt imod igen.

Vi har haft en del fokus på dyr og dyrelyde, så til samling
med de små har vi sunget “Jeg er en lille undulat”, de
lærer rigtig hurtigt og er allerede med på nogen af
fagterne. Vi læser også tit bøger om dyr og mange af
børnene kan sige dyrelydene.

Til de stores samling lånte vi, en dag, en bog fra
børnehaven, som hedder “Der er et uhyre i mit
klædeskab” den var de rigtigt interesseret i. En dag
prøvede vi også at holde samling på gulvet hvor vi brugte
vores kroppe og lavede “Jeg gik mig over sø og land” og
“Bamse og kylling de gik sig en tur”.
Så har vi selvfølgelig også brugt meget tid ude på
legepladsen i det gode efterårsvejr, hvor der er blevet
spist æbler fra æbletræet, fanget sæbebobler osv.
VIGTIGT: vi skal fotograferes på tirsdag kl. 8:30, så vi ser
gerne at alle børn er mødt ind der.

Se flere billeder her http://naturmusen.dk/?page_id=2821
NYT FRA BØRNEHAVEN
Yngstegruppen
I denne uge har vi sat gang i vores nye tema. Musik, musik, musik! Vi øver os i
rytmer, lytter til forskellig musik og spiller vores yndlingssange for hinanden. Denne
uge har blandt andet budt på Louis Armstrong og Bob Marley, Tiggy, Gasolin og
Crazy Frog og lidt lækker swing musik, som vi har danset til.

Vi har mærket efter for at finde ud af, hvad glad-musik og kedafdet-musik gør ved vores kroppe, og vi har talt om
nodestativ, dreadlocks og trompeter. Vi har klappet, trampet og sat musik til remser, spillet helt vildt på trommer,
trompet og elektrisk bas - og så har vi altså også lært en vejrtrækningsøvelse, så vi kan øve os i at falde til ro igen, når
kroppen bliver for vild (styre arousal niveauet).
Vi har puuustet os op til store og desværre også eksploderende frøer, talt om formen firkant og ledt efter firkantede
ting, sunget Mester Jakob/Myggen sværmer/Jeg hører torden og andre skønne sange. Sidst men ikke mindst har vi
lavet de fineste hammerbilleder af fuglebær, græs, blomster og blade fra legepladsen.

Tirsdagsmusik

Tirsdagsmusikken for Humlebierne har efterhånden fundet sin form. Line (musiklære) og Klaus er nyt team efter Birgit
er stoppet på skolen og Humlebierne er selvsagt også nye i denne sammenhæng. Men rutinerne omkring musikken er
efterhånden blevet velkendt for både børn og voksne og børnene hviler meget i at kunne genkende formen fra gang
til gang.
Vi starter altid med sangen ”God dag hej hop”. Herefter lærer vi typisk en ny sang og danser en dans eller leger en
sangleg.
Lige nu har vi øvet på ”Blæsten kan man ikke få at se” den kan de efterhånden rigtig godt. Men vi er også ved at lære
en sang om hvordan man kysser en vandmand. Her bliver der virkelig leget med rim, da hele sangen har rimeordet and. Man skal holde tungen lige i munden.

En anden sang med bevægelser, som vi har sunget er ”Manja, Manja …” en vrøvlesang med bevægelser. Prøv at få
jeres børn til at synge den. Jeg tror de kan teksten og bevægelserne nu.
Alle børn
Onsdag eftermiddag fik nogle af børnene (de, som gerne ville) lov til at smage tang-chips. Flere kunne lide dem, og de
er siden blevet efterspurgt. Spørger de efter "de der blade, vi spiste" derhjemme, er det altså tang, det handler om :)

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

