
                                                           

                                            

Nyhedsbrev November/December - 
Sommerfuglene 

Vi har sagt farvel til Eren og Alberte, de er startet ved Bamserne vi har også sagt farvel til Marley hun er 

startet ved Mariehønsene, vi ønsker dem alle god vind. 

November måneds tema er "sproglig opmærksomhed" 

Målet er: 

 At støtte det enkelte barn i at udtrykke sig i det verbale samt det nonverbale sprog. 

 At eksperimentere med og forstå sproget regler. 

Vi vil: 

 Synge en masse sange, hører musik, lege med rim og remser, læse bøger, lave dialogisk 

læsning. 

 Vi vil styrke børnene i at talesætte deres behov og følelser.  

Dato: 

 16/11 siger vi velkommen til Carlo. 

 

Vi vil hver dag dokumentere hvad vores dag er gået med, i kan se disse dokumenter ude på vores store 

opslagstavle ude på gangen. Billeder fra hverdagen vil blive lagt på DayCare.  De forskellige farvede streger 

der er på daglig dokumentation symboliserer de 6 læreplanstemaer som er: 

Grøn: Natur, udeliv og science. 

Gul: Social udvikling. 

Rød: kultur, æstetik og fællesskab. 

Lyseblå: Sprog og kommunikation. 

Mørkeblå: Krop, bevægelse og sanser. 

Lyserød: Alsidig personlig udvikling. 

 

 

 



                                                           

                                            
 

December måneds tema er "Rytmik" 

Målet er: 

 At børnene opnår interesse for at synge og bruge musik. 

 At børnene får udvidet deres ordforråd. 

 At børnene får en fællesskabs følelse gennem sang og musik. 

 At børnene opnår glæde ved at bruge kroppen til musik. 

Vi vil: 

 Synge sange når vi holder samling. 

 Vi anvender sange med fagter. 

 Vi hører musik af forskellige arter og opfordre børnene til at danse hertil. 

Dato: 

4. Jibrail 2 år 

31. Vi siger farvel til Emir, han flytter til Nord Als, vi ønsker ham og hans familie god vind. 

 

Vi vil desuden julehygge med at åbne chokolade julekalender når vi sidder i rundkreds, klippe og lave 

julepynt. 

December måned står også i hemmelighedernes tegn. 

Vi vil gerne ønske alle børn og forældre en rigtig god jul og et godt nytår, tak for i år. 

Vi glæder os til at se jer igen i 2021 

 

Venlig hilsen 

Inga, Kv og Søs 

 

 


