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Velkommen til Emma som starter hos os den 1. april, vi glæder os til at lære dig 

bedre at kende. Emma har gået i mælkevejen. 

Vi siger farvel til Arthur og Simon på Regnbuen, som starter i Brobissen den 1 april.  

 

Siden sidst har vi arbejdet med kroppen på forskellige måder, men vi arbejder videre 

med det i hele april.  

 

Projektet i denne måned kommer derfor til at fortsætte om kroppen. Vi skal lave 

lege, tegne, spille spil, danse og synge sange omkring kroppen. Vi taler med børnene 

om kroppen på det ydre, men også på det indre. Målet er at børnene får et kendskab 

til kroppen, hvor de vil lære ord og begreber for kropsdele og deres funktioner. Dette 

støtter børnene i deres sprogtilegnelse og vi opfordre jer til at tale med jeres børn om 

det der hjemme. Benævn kropsdelene og børnenes bevægelser når de fx er i bad, når 

de leger eller I sidder ved aftensmadsbordet. Fx ”nu vasker vi maven, også benene- 

kan benene sparke? – ja du sparker med dine ben. ” I kan også gå på biblioteket og 

låne bøger om kroppen eller gå på youtube og finde sange om kroppen.   

Vi vil til læseleg, ud over vores dialogisk læsning bruge tid på projektet. Læseleg vil 

fra april blive tirsdag, torsdag og fredag kl. 9. Børnene skal derfor være klar på stuen 

kl. 9 til at gå i gang. 

I denne måned vil vi også klippe påskepynt og så karse til stuen, som børnene senere 

får med hjem.       

 

Lucius har afsluttet sit projekt der omhandlede børnenes motorik. Det nye projekt er 

en huskeleg. Børnene bliver her styrket i at fastholde deres koncentration og 

fordybelsesevne, samt det at vente på tur 

 

Vi modtager stadig gerne billeder til børnenes familiehuse - de fleste er oppe, men 

der er stadig nogle der mangler.  



 

Nu er det forår og vi opfordre derfor til, at børnene får termotøj og regntøj med _ 

MEN vent med at tage flyverdragten med hjem. - Husk navn i alt tøj.  

 

Udklædningstøj elsker børnene at bruge, flere gange om dagen. Hvis i har noget 

liggende derhjemme, som i ikke bruger mere, vil vi meget gerne overtage det på 

stuen.   

Vi tager gerne imod tøj som børnene ikke bruger mere derhjemme, til vores 

lånekasser, da de er ved at være tomme. Samtidig vil vi gerne Jer om at huske at 

aflevere det tøj tilbage, som i låner med hjem.   

  

 

Fødselsdage i denne måned: 

Mette fylder år den 11. april – stort tillykke  

Emma fylder 3 år den 20 april – stort tillykke 

 

 

 

HUSK at tage månedens rim og sang med hjem fra tavlen og øv dem med Jeres børn 

 

Fokusord 

 At lyve 

 At fortælle sandheden 

 At være en god ven    

 

 

Tal med Jeres børn om disse ord og hvordan/hvorfor de bruges. Vi taler også med 

dem om det på stuen.  

Dette gøres for at styrke barnets sproglige udvikling og sprogforståelse.   

  

Mange hilsner fra Susanne, Nikolina, Lucius og Mette 

 

 



 


