
AKTIVITETSKALENDER TIL 

MEJERISTERNE. 
 

 

Mejeristerne trives i det gamle mejeri, det emmer af hygge, 

koncentration, fællesskab, gode snakke, udvikling og 

lærling. 

Den gode samtale opstår ofte i vores samlingsstund, eller 

ved frokostbordet. 

 Jeres børn er ivrige fortællere og øver sig i at lytte. De har 

alle ”noget” på hjerte og er ivrige efter at udforske og lære. 

 

I uge 3, 4 og 5 fortsætter vi med at lave vinterlygter.  

Allerede nu har vi fundet ris til fastelavnsris, de kommer op 

at hænge over bordet og kan pyntes lidt af gangen. Vi vil 

dykke ned i temaet fastelavn, og sammen være 

undersøgende på, hvorfor fastelavn? hvorfor ris? var der 

mon en kat i tønden? – og sikkert mange andre spørgsmål. 

I den forbindelse vil vi også cykle en tur på biblioteket og 

låne bøger om fastelavn. 

 Så er der jo lige torsdag som er svømme dag, info har I 

fået i Nyhedsbrevet. 

Hos mejeristerne er vi også lidt spontane, og vil ofte tage 

ud på tur til ukendte steder. Der øver vi os også i, at vi alle 

skal med. Vi skal have passende tøj på og sidst, men ikke 

mindst, vente til alle er klar. 

I vores samlingsstund øver vi lege, det styrker og øver 

børnene i at være koncentrerede og opmærksomme. De 

elsker det og er meget dygtige. Favoritlegene er stoledans 

og blinkeleg, vi bygger flere på. Vi snakker dag, måned og 

årstid. 

Selvfølgelig synger vi hver eneste dag, lige nu øver vi 

”årets gang”. 

Fortælling og historie er en fast stund lige efter, at vi har 

spist. 

Jeres børn er modige og opfindsomme og er fantastiske at 

være sammen med. 

Mange hilsner fra 

Sjanne, Viola og AnneMarie 

 

Året drejer rundt og rundt 

Året drejer rundt og rundt, uret tikker 

hvert sekund.  

Rundt og rundt - tiden går. Lige indtil 

næste år.  

Januar  

Sne og skøjter, kælk og ski, det er noget 

vi alle kan li'  

januar - januar Ja, nu har vi januar.  

 

Februar  

Tøndeslagning - fastelavn, hvad er 

denne måneds navn?  

Februar - februar Ja, nu har vi februar. 

Gåsen der nær var 

endt i suppegryden 
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