
 
UGE 4 -  2023 

Ugeplan uge 5 

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

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

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: 
Dramaforestilling den 8. februar 
Vinterferie 13. – 17. februar 
 

NYT FRA VUGGESTUEN 
I denne uge har vi været stort set alle tilbage i vuggestuen, både voksne og børn. Det har været 
dejligt at se alle børnene igen. 
 
I starten af ugen var Emma, Eskild og Amalie med Morten inde på børnehavens legeplads, hvor 
vi øvede grovmotorik, i form af at kunne kravle selv op på legeborgen og gå selv op og ned at 

bakken, de hyggede sig maks. 

 
Onsdag var vi i gymnastiksalen, der blev spillet bold, 
løbet, stablet kegler og hørt høj musik til stor glæde for 
alle. 
 

Vi har også fejret hele to fødselsdage i denne uge Milas og Alex, der begge fyldte 2 år, stort tillykke til dem 🇩🇰 
Se billeder fra ugen der gik her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821 

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


NYT FRA BØRNEHAVEN 
 
Yngstegruppen  
 
I yngstegruppen har vi læst bogen Lille Frø, som handler om en lille grøn frø, som 
bogstaveligt talt dumper ned i en frø-familie. Frø-familien bliver hurtigt rigtig glade 
for Lille Frø, men desværre er han ret slem - bager telefonen i ovnen, tegner på sin 

far osv. Forældrene bliver skrappe på Lille Frø, fordi de ikke kan lide, at han er så slem, så han vælger at rejse væk fra 

dem og ud i verden. Han vender dog hjem igen 😊  
 
Vi har også læst bogen "Jeg ku' godt æde et barn" om Lille 
Dille, som får den idé, at han hellere vil æde et barn end at 
spise bananer, som han plejer. Hans forældre prøver så 
godt de kan at overtale ham til at spise sine bananer, men 
nixen bixen. Efter et forsøg på at spise et barn, som ikke 
går helt efter Lille Dilles plan, må han dog indse, at det nok 
er lidt smartere at spise bananer og blive stor og stærk... 
så han kan æde et barn. 

 
Bøger er fantastiske! De giver mulighed for gode samtaler, 
øger vores ordforråd og sprogforståelse og puffer til vores 
fantasi. Vi har både talt om, hvilke børn, der er frøer, og 
hvem der har store krokodilletænder. 
 
Mundmotorik er også en sjov ting, vi har trænet lidt i 
denne uge. Hvem kan få tungen op til næsen? Hvem kan 
få den ned på hagen? Hvem kan lave buler i kinderne, så 
man kan mærke tungen bag kinden med fingrene? Vi har 
kigget på billeder af børn og skøre aber, som øver sig i at 
gøre sjove ting med tungen, og så har vi forsøgt at gøre 
det samme. Hop endelig med på mundmotorik-vognen, 
hvis jeres børn prøver det derhjemme. Det er god træning, 
som hjælper os til nemmere at kunne udtale ord. 
 
Vi har også hygget med puslespil, fundet billeder med ord, 
der rimer, og leget med alt vores legetøj. 

 
  



 Skovgruppen 
 
I denne uge har vi taget hul på emnet “lær et dyr bedre at kende”. Og vi er startet ud med “Rådyret”. Vi læser i bogen 
og “Ruth & Rufus rådyr”. Vi snakker om:  
 

⁃ Hvordan de ser ud  
 

⁃ Hvad de spiser og hvor de finder maden  
 

⁃ Deres rigtige betegnelser: hun = rå, han = buk, baby = lam  
 

⁃ Hvad skal man gøre/ikke gøre for at se et rådyr  
 
Tirsdag hørte vi rådyrenes alarm/advarsels lyd.  
 

 
Torsdag kom vi endelig i skoven. Karsten kørte os en omvej i bussen, så vi kunne se ud på en masse marker efter dyr. 
Og da vi stod ud af bussen, gik vi stille ind med taskerne og så op på marken for at se efter dyr i kikkerten. Alle børn 

var vildt gode til at være rolige og stille 👍🏻  
 
Senere gik vi en lille tur og fandt spor fra et rådyr. Til frokosten satte vi os op i skovkanten ved marken, i det dejlige 

solskin og spiste vores madpakker. Det var bare så dejligt at sidde og blive varmet lidt af vintersolen ☀️  
 
Denne uge er vi startet på et lille krea-projekt. Der klippes cirkler i hvid, lysblå og sølv, som skal blive til snevejr.  
 
 
Se billeder fra ugen der gik her: http://naturmusen.dk/?page_id=2821 
 
GOD WEEKEND 
 

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

