
 
Uge 47 2022 

Ugeplan uge 48 

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

Tirsdag Humlebier: musik og fortælling med 0. og 1. klasse 

Onsdag Juleklippedag 

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: 

Juleklippedag 30. november 
Forældrekaffe 9. december 
Julegudstjeneste 14. december kl. 9.15 for vuggestuen og kl. 10.00 for børnehaven (forældre er velkomne) 
Fredag den 23. december – lukket! 
 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 

I denne uge har vi været ramt af 
skoldkopper, så vi har ikke været alle 
børn. Vi har fået karruselture på den 
indendørs gynge.  
En dag holdt vi fællessamling, hvor 

der blev fortalt “de tre små grise”, og den synes alle børn 

var rigtig spændende. 
 
Vi har øvet både finmotorik og grovmotorik ved at kravle 
igennem karrusellen og de store har leget med søm, som 
skal sættes på en plade. De var rigtig koncentreret og 
gode til det.  



 
En dag var Milas, Emma og Astrid på tur i byparken hvor de plaskede i vandpytter og sansede om juletræerne. Andre 
har lavet hemmeligheder. Ellers har ugen gået med leg ude på legepladsen og inde på stuerne.  
 

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

 

 
NYT FRA BØRNEHAVEN 
Yngstegruppen 
 
Det har været en hyggelig uge i yngstegruppen, hvor vi blandt andet har bagt boller, 
leget på legepladsen, læst bøger, leget med biler og konstruktionslegetøj - og så har 
vi arbejdet videre på de der hemmelige ting. Shhhh.... 
 

 
Vores nye collage med billeder af yngstegruppen har sat 
gang i mange gode snakke blandt børnene og mellem børn 
og voksne. Der er noget helt vildt dejligt ved at kunne stå 

der og huske alle de gode øjeblikke og oplevelser vi har haft sammen og samtidig opdage, at de andre også husker det. 
Det giver en stærk følelse af at være del af et fællesskab. 
 
Det kan være vanskeligt for små fingre at åbne emballagen på ostehapser, mælkesnitter, 
frugtstænger osv. Børn vil gerne kunne selv, så hvis der forældrene klipper et lille hak i folien 
og brækker ostehapsen op, vil børnene få en oplevelse at kunne selv. Det giver et lille skub 
til selvtilliden hver gang man kan selv og det er det man vokser af. 
En opfordring herfra er: hjælp dit barn til at kunne selv!  

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


Ældstegruppen 
 
Denne uge har budt på bollebagning, og ikke mindst leg i 
sneen. Efter musik med skolebørnene sad humlebierne 
over frugten og tale om nogle regler for legen i sneen. Så 
man måtte ikke stjæle hinandens snebolde og prøve at 
undgå at kaste sne i hovedet på andre. Hvis nogen byggede 
snemand, måtte man ikke ødelægge disse. Og hold da op 
hvor havde vi det sjovt med snekamp, lave sneengle og at 
trille store snebolde.  

 

Ugen har også stået på udklipning af til og fra kort til 
julegaverne. Så der er øvet klippeteknik og ikke mindst at 
skrive/tegne bogstaver. I skoven blev der samlet kogler, 
mos og grene. Vi var også forbi Mogens og Helle for at 
spørge om vi måtte klippe lidt gran, men de var simpelthen 

så flinke at give os et stort bundt med 😊 



 
I dag fredag har vi igen øvet os på de 3 første vers af “Et 
barn er født i Betlehem” og “Dejlig er den himmel blå”.  
 
Der blev også talt om vigtigheden i at sige tydligt STOP, hvis 
nogen gør noget, som man ikke kan lide og vigtighed i at 
lytte til andre som siger STOP. Jeg vil gerne bede om jeres 
hjælp til at have øve dette sammen med os.  

 
 
 
 
 
Se flere billeder fra ugen der gik på nedenstående link: 

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

 
GOD WEEKEND 

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

