Uge 41 2022
Ugeplan uge 42:
Efterårshygge og sampasning mellem sfo og børnehaven
Ugeplan uge 43

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*
Humlebier: musik og fortælling med 0. og 1. klasse
Humlebier/Frøer: skovgruppe kl. 8.00 – 12.00*

Alle møder ind senest kl. 8.00
TIL KALENDEREN:
Forældremøde i vuggestuen 8. november
Forældremøde i børnehaven 16. november
Juleklippedag 30. november
Den 23. december – NaturMusen er lukket for pasning!
NYT FRA VUGGESTUEN
Vi har i øjeblikket en gruppe der fungerer rigtig godt, der bliver hygget, grinet, leget, tumlet,
spillet og sunget.
Gruppen deles til samling kl.8.30 hvor Milas, Alex, Gabriel, Amalia, Emma og Eskild er sammen i
det lille rum med en voksen. Det er super godt, fordi de kan koncentrere sig længere end de
yngste, der bliver snakket og hørt til, hvad de ønsker at synge/ rime. Vi synger hver dag, men
laver også mange rim, i øjeblikket er det “ Lille bamse kom til mig” hvor de til sidst alle får et bamseknus. En anden
som også er populær er “ Hen over gulvet vil den gå den travle lille krabbe” her bliver der til sidst nappet i en tå, alle
sidder med tæerne oppe på bordet for at blive nappet. De kan nemt holde koncentrationen i en halv time.
De yngste synger og rimer også hver dag, dog ikke så lang tid, for der er også nogle som er trætte og skal have
formiddags lur men “ Myggen og elefanten” er altid et hit, skønt at se hvordan de små trommer i bordet til den.
I tirsdags var de fem ældste igen til musik i præsteboligen sammen med Morten, hyggelig stund.
Nogle af børnene har været en tur på skolen for at kigge på de forskellige værksteder, som de har haft i gang hele
ugen.
Der har også været gang i sæbebobler, sand og vand på legepladsen, og en tur i skoven hvor der blev undersøgt og
smagt på grankogler.
Husk - Husk - Husk: At det ikke er nok at lukke lågen, når I går ud eller ind på legepladsen, sikkerhedslåsen ovenpå
lågen skal ned over, så børnene ikke kan løbe ud på vejen.

Se billeder fra ugen, der gik her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821

NYT FRA BØRNEHAVEN
I denne uge har vi leget rigtig meget på legepladsen. Al læring og erfaring sker
gennem leg, når man er barn og derfor værner vi meget om at der er tid til ”bare”
at lege uden de voksne sætter en masse aktivitet i gang.
De voksne bliver derfor dem, der kan guide, hjælpe med at løse konflikter og
komme med nye ideer til de lege, der allerede er i gang.
Nedenstående er nogle få eksempler på hvad der sker på legepladsen:
o Der er blevet leget rollelege i legehusene
o Øvet motorik på klatreborgen
o Lavet konstruktionslege med klodser, cykler og gamle dæk.
o Naturen er blevet undersøgt omkring de store træstammer ved bålstedet.
o Det finmotoriske bliver øvet med sav, hammer og søm.
o Endelig bliver, der konstant trænet i social samspil blandt børnene: hvordan kommer man ind i en leg, hvordan
er man en god ven, hvad gør man når en bliver sur eller slår, hvad gør man når man bliver ked af det, hvordan
føles det når man er rigtig glad osv osv.
Se billeder fra ugen, der gik her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821
GOD WEEKEND

