
Nyhedsbrev April-Maj 

 

Da vi ikke fik afholdt påskefrokost i Marts ( grundet corona 

krisen ) håber vi det lykkedes alligevel, ellers kalder vi det bare 

noget andet :-)  

Påskepynt skal der jo til, nu hvor påsken nærmer sig. Heldigvis 

fik vi tyvstartet lidt i Marts, hvor vi fik: Klippet-klistret-malet og 

lavet andet kreativt i påskens tegn. Dette blev til kyllinger, æg, 

påskelam og meget mere… noget har i nok fået med hjem og andet 

pynter stadig på stuerne. I kan også se billeder af processerne inde 

på vores fb side. 

 

Vi skal i disse måneder arbejde med temaer som: 

Påske-krop-bevægelse-sanser. Så der vil være øget fokus på dette. 

 

*Vi vil snakke om kroppen/benævne hvad de forskellige 

kropsdele hedder, hvad man kan gøre med dem/hvad de bruges til. 

Der skal smages og røres ved div. ting, så vi får udfordret vores 

sanser. 

 

*Der skal øves motorik på bane i salen, på legepladsen, volden 

og stranden. Vi skal løbe, hoppe, hinke, øve balance, klatre, trille, 

danse, lave børnemassage og meget mere. 

 

*Vi skal holde OL på vores legeplads, hvor vi har fælles 

opvarmning. Derefter skal alle igennem forskellige discipliner som: 

sækkeløb, støvlekast, stafet mm.  

 

Da foråret nærmer sig, vil vi igen komme mere på tur med 

vores madpakker. Det er derfor vigtigt, at I tjekker op på børnenes 

skiftetøj og sørger for at børnene har en rygsæk med. Den må gerne 

medbringes hver dag, da vi godt kan finde på at tage på spontane 

ture indimellem. 

 



*Vi skal dufte foråret og se på buske & træer, der springer ud. 

Hvad hedder de? kan man spise noget derfra? 

 

*Mad over bål, hvis vejret tillader det. 

 

*Så i vores plantekasser og snakke om, hvad vi sår/planter, 

hvordan kan det bruges? og hvad hedder de forskellige ting? hvordan 

smager de? 

 

Vi Håber at I alle har det godt og passer godt på hinanden i 

denne tid. Vi glæder os til at se jer igen, når vi er ovre denne 

tragiske krise. På gensyn til alle børn og voksne.  

 

Mange hilsner fra: Bamserne 

 

Lene-Karina-Kim-Marianne. 

 

 


