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Ænder og Frøer. 

Tilbageblik : 

Først vil vi byde de nye børn og deres forældre velkommen i børnehaven. 

Frøer: Holger, Anna, Emmalie og Sofie 

Ænder: Oleksandra, Agnes, Alexander, Nico, Valdemar og Alberte. 

Traditioner: 

Vi fik traditionen tro skudt vores Nytårs Taffel i gang igen d. 24/1 med 

dronningebesøg og diskodans. Snart var det fastelavn med tøndeslagning. 

Børnene nød i fulde drag begge fester, hvor de gav den gas med fine/flotte 

udklædninger og hatte. 

Natur og naturfænomener  

Siden har vi arbejdet intenst med læreplanstemaet Natur-Naturfænomener. 

Vi har øvet i klippe- og klistre aktiviteter, lige fra at flette rede, male æg, 

arbejde med ler (pindsvin), klippet masker, tegnet fugle, lavet fuglemad og 

små kikkerter til små spiringsforsøg med karse i flotte udklippede kaniner 

m.m. 

Vi har under forløbet, været opmærksomme på at opdele børnene i små 

grupper sammen med en voksen, så der har været plads til fordybelse og 

nærvær.  

Vi har til samling talt meget om vejret, hvad tøj skal vi have på ud samt været 

nysgerrige på, hvad vi ser ske i naturen på dette tidspunkt. 

Midi gruppen har været på en ugentlig tur, hvor de på nærmeste hold iagttog 

blade og buske springe ud, samt hvilke smådyr vi kunne se. Vi har læst og 

studeret om fugle i og omkring vores nærmiljø. Det er børn fra  ænder og 

frøer, der er på tur sammen .   Vi oplever at børnene på denne måde danner 

venskaber på tværs og at de allerede nu er en homogen gruppe, der kender 

hinanden godt . 

Vi har lavet små legegrupper for de yngste og nyankomne børn, hvor tryghed, 

nærhed og fordybelse har været i fokus. De har bl.a. malet med vandfarver, 

lavet puslespil, spillet små spil med en voksen samt hygget med historie 



læsning. Sovebørnene har dagligt udforsket udelivet om formiddagen, hvor de 

har fundet smådyr, lavet indhegning til dyrene og passet og plejet dem med 

mad. 

 

 Legen 

Vi vil have et særligt fokus på ”legen” de næste par måneder. 

Vi har så småt taget hul på den nye styrkede læreplan, med et fyraftens møde, 

hvor vi lærte en del om rummenes og indretningens betydning for legen. Vi vil 

kigge vores legemiljøer efter i sømmene i den kommende tid . 

Derudover fortsætter vi med de små børnefællesskaber ,legegrupper og 

målrettede aktiviteter for børnene . 

Vi ønsker jer en rigtig god påske   

Forårshilsen fra Ruth, Line I, Åse, Anni, Birgitte, Katrine, Josefine og Maj-Britt. 

 

 

 

 


