Lilla stue fortæller…
Så blev det endelig hverdag igen i børnehaven. Vores dage her i børnehaven ligner nu dagene, som vi
allerbedst kan lide dem. I forældre må igen komme indenfor og hverdagen er (som den skal være), planlagt
efter børnenes behov UDEN hensyntagen til restriktioner!
TAK for opbakningen til vores plantedag i foråret. Planterne var med til at gøre legepladsen mere farverig det har vi nydt rigtig meget.
Vi var spændte på, i hvilken grad børnene ville tage ejerskab over de planter der voksede i løbet af
sommeren. Det viste sig at børnene var og er meget engageret i planterne, særligt deres egen plante Men
de har også ret godt styr på, hvem af deres kammerater der har plantet de forskellige planter. De er blevet
vandet, der er blevet ”nippet” og vi har oplevet, at mange af børnene lige har været en daglig tur omkring
deres plante i løbet af den første tid.
Det er forbavsende få blomster der har mistet hovedet og få frø der er blevet gravet op af jorden i år.

I rundkredsen studerede børnene planternes
rødder og vi snakkede om, hvor vigtigt det er at
plantens ”sugerør” får ro til at suge vand og
næring, så planten bliver stærk!

I vores rundkredsen på lilla stue, er alle børnene på stuen samlet. Vi synger

høstsange og sensommersange og vi får leget nogle af de gode lege, hvor børnene helt
naturligt bliver ”blandet”. Måske er der én man ikke har grinet sammen med før eller
holdt i hånden.
I denne uge har vi været på tur ud af banestien efter REJNFAN. Rejnfan er en
sensommerplante, som afgiver en flot gul farve når man koger den. Farven fra denne plante, skal vi bruge
til at farve uld med. I løbet af de næste par uger vil vi lave flere eksperimenter. Den uld vi farver, vil vi bruge
til kreative projekter senere på året.

Lige nu har vi en dejlig stor flok børn på lilla stue- 24 stk. 11 piger og 13 drenge. Tristan startede i foråret og
Bertram er startet efter sommerferien- Velkommen til Landsbyhaven!!

