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I marts har vi haft fokus på fordybelse i forskellige lege situationer, vi har nu på 4. uge et 

bord med lego, hvor der er blevet bygget forskellige universer, samtidig har der været nogle 

rigtig gode rollelege på tværs i børnegruppen. Der er bl.a. blevet leget sygehus i 

”dukkekrogen” hvor der er blevet renset sår, og sat plaster på, her har de fx skulle give 

udtryk for deres følelser, for hvor ondt det gjorde, og sygeplejersken og lægen har skullet 

være lyttende og give omsorg til patienten.  

Vi har samtidig haft fokus på sproget, hvor vi har brugt Læseleg, som er et pædagogisk 

redskab, her arbejdes der med dialogisk læsning og leg, herigennem øges det enkelte barns 

ordforråd og den kommunikative kompetence styrkes, som er med til at barnet bliver bedre 

til at udtrykke sig med egne ord. Vi har læst bøgerne ”Hittegods”, vi har forklaret ordet 

hittegods, og vores glemte ting kasse, er omdøbt til hittegods, bogen handler samtidig om 

venskab. ”Muldvarpen der ville vide hvem der havde lavet lort på den hoved”, her har vi 

snakket om de forskellige dyr i historien, vi har klippet og malet muldvarpen. ”Troldekonen 

Trunte”  er en historie som har fokus på mundmotorikken, børnene har sagt forskellige lyde 

til historien, de har spillet puste fodbold, de har skullet ”støvsuge” (med sugerør) små papir 

stykker op.  

I gymnastiksalen har vi fokus på de grund motoriske bevægelser, vi har balanceret med ris 

poser på hovedet, hånd i strakt arm m.m. her har det enkelte barn fået styrket balancen og 

koncentrations evnen. Vi har lavet stafet leg med tennisbolde, og vi har kastet bolden op i 

luften og gribe den igen. Vi skal til at lave forskellige kaste, gribe øvelser som er med til lære 

barnet bl.a. det at kunne vide hvor mange kræfter barnet skal bruge, når der skænkes vand 

op i en kop med en kande.   

I april vil vi lave påskepynt, hvor vi får øvet finmotorikken ved at klippe/klistre, og lave 

perleplader m.m. vi træner grov- og finmotorikken hver dag, da de øvelser er med til at 

styrke det enkelte barns sprogcenter.  

Efter påske skal vi i gang med vores sokkefigur projekt, hvert barn skal 

lave en sokkefigur, her får det enkelte barn lov til at sidde og fordybe sig 

i processen sammen med en voksen, undervejs får sokkefiguren et navn. Vi 

vil læse forskellige historier og eventyr for børnene, hvor vi taler om 

hvordan en historie kan starte og slutte, når vi har lavet sokkefigur og 

læst historier, skal det enkelte barn lave sin egen historie om sin 

sokkefigur, Det er med til at styrke det enkelte barns ordforråd og 

fantasi, som de kan bruge i forskellige legerelationer.  

Gruppeskift: velkommen til Arthur og Simon, vi glæder os til at lege 

sammen med jer. 

Fødselsdag: Tillykke til Frey som fylder 5 år d. 14. april, og til Pia som fylder ”29” år d. 17. 

april. HIP HIP HURRA 

Maddag: Vi holder påskefrokost tirsdag d. 30. april, husk en formiddagsmad. 
 
 

Forårs hilsner  

Sine, Pia og Jeannette 


