Månedsplan
Tommeliten
September 2019

September er høst og vi vil se litt på hva det betyr for
naturen rundt oss og oss selv. Vil vi begynne med
eventyret om Bukkene Bruse og jobber med å få til noe
spennende ute bak ved soveskuret.
Det er også mange nye barn hos oss, så vi jobber med å
tilegne oss og bruke sosialkompetanse i hverdagen.
Begynner også med turdag denne måneden

TEMA: Vennskap, lek og eventyr
UKE

MANDAG
2

TIRSDAG
ONSDAG
3
4
Varmmat: fiskekaker TUR DAG
Sjørøverfest ute– de
som vil kan kle seg
ut som sjørøver….

36

9

10
Varmmat: pizza

TORSDAG
5

FREDAG
6
UTEDAG

Feire
Bjørnar 2 år!!!
Hurra!!!
13
UTEDAG

Husk nistepakke og
drikkeflaske
11
TUR DAG

12

37
Husk nistepakke og
drikkeflaske

16

17
Varmmat: lapskaus

18
TUR DAG

19

20

26
Foreldremøte 19-21

27

3/10

4/10

38
Husk nistepakke og
drikkeflaske
23

24
Varmmat: pasta

25
TUR DAG

39
Husk nistepakke og
drikkeflaske
30

1/10
2/10
Varmmat: fisk i form TUR DAG

40
Husk nistepakke og
drikkeflaske

Vi ønsker å lage bok om
«Familien min» til hver
enkelt av barna. Fint om
dere som ikke har tatt
med bilder gjør dette.

INFO:
Alle som kommer etter kl 8.30 SKAL ha spist frokost hjemme.
Kommer dere etter 9.30???? Gi oss beskjed!!!!!!
Garderobene blir vasket hver fredag – rydd og ta med klær hjem
Husk parkering på p-plassen alltid mellom kl. 8 og 15
Følg med på hjemmesiden. www.smurfebarn.no og lik oss gjerne på facebook
I tråd med nye retningslinjer for mat og måltider i barnehagen der barnehagen skal fremme sunne og næringsrike
måltid og av hensyn til ulike allergier har vi valgt å gå bort fra at barna skal ha med seg noe spiselig i barnehagen ved
bursdagsfeiring. Barnet vil bli gjort stas på ved krone, sang og bursdagsmarkering på avdelingen
I UKE 40 ER DET HØSTFERIE PÅ SKOLEN – FINT AT DU GIR OSS BESKJED OM DITT BARN SKAL HA FRI HELE ELLER
DELER AV DENNE UKA

Heisann!
Forutsigbarhet er viktig for de små, det er med på å skape trygghet. Det å få lov til å pusle med sitt sammen
med andre små og store, i sitt eget tempo, få tid til å se på hva de andre holder på med, øve seg på å ta
kontakt med andre og å få positiv tilbakemelding på dette, er spesielt viktig inne på Tommeliten. Viktig at vi
voksne er gode på å «Knipe barna i å gjøre noe bra og la de vite at vi har sett det!!!»
Vi har hatt tilvenning på mange små i august, noe som vi føler har gått utrolig bra. Vi har brukt tiden på å bli
kjent inne og ute i barnehagen.
Fra september blir det fast turdag onsdager, dette betyr at det skal være med mat og drikke i en liten sekk. Vi
prøver da å gå en liten tur for å gjøre oss kjent utenfor gjerdet til barnehagen, spesielt med de største. Vi har
et supert nærområde som vi tenker å benytte oss av til ulike oppdagelsesferder, samtidig med at vi jobber
med å skape et spennende lekemiljø på baksiden av barnehagen.
Soving i barnehagen: Nå, som vi ikke er lengre ut i barnehageåret kommet, starter vi leggingen rett etter mat
og barna som skal sove legges da fortløpende. For at vi skal ha oversikt over når de sovner sjekker vi de hver
gang et nytt barn legges, frem til de har sovnet. Du ser ditt barns sove tid på tavlene i garderoben – står den
ikke der så spør oss, da det hender at vi ikke har fått skrevet de der ennå (men har det på en lapp inne på
avdelingen). Når barna sover er vi ute og sjekker hvert 15.minutt, dette dokumenteres på en liste vi har ved
verandadøren vår. der står det også når legging startet og når siste barn ble lagt. Dersom noen har behov for å
sove tidligere på dagen så får de selvsagt det. De sjekkes da hyppig frem til de sovner (noen vil gjerne rugges
og er vi jo der…), deretter ca hvert 15.minutt. I tillegg har vi en babycall med kamera og en uten kamera på
soveplassen, disse følges det med på av en voksen som er inne. Når dette nå er sagt så er det viktig å påpeke
at vi se an de yngste, er de sultne og trøtte før måltid og legging et tenkt ordner vi mat til de slik at de får lagt
seg tidligere.
* Flasker – fint å ha stående i hyllene til barna slik at vi kan fylle de med vann hver dag, tas med hjem for å
vaskes i slutten av uken.
* Solkrem – på solfylte dager skal barna smøres hjemme før de kommer, så smører vi igjen senere på dagen.
* Barnehagen har lite låneklær, så vi ringer foreldrene og ber de komme med klær om noe mangler.
* Husk klær etter værforhold – kan fort bli kalde dager fremover så nå er det viktig med ull/fleece, votter og
lue.
Viktig at alle sjekker skap og kurv ukentlig slik at det alltid er nok skift. Send med handkle, solbriller,
solkrem, badetøy/badebleie og drikkeflaske!! Merk utstyret!!
Barnehagens satsningsområde er sosial kompetanse. Vi snakker med barna om deres og andres følelser, vi
bygger og utvikler empati! Vi bruker bl.a steg for steg som et hjelpemiddel. Det er veldig viktig at dere som
foreldre går foran med et godt eksempel overfor barna. Snakke med dem om hvordan deres handlinger
påvirker andre f.eks «når du sier slik så blir Tom lei seg, det er bedre om du sier…» Spør oss om det er noe
dere lurer på ang. dette!
Lek er et av våre fokusområder og lek er ikke bare lek, den gir glede og er lystbetont. Vi «later som» og lar
fantasien ta oss med på de mest fantastiske reiser. Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i
barnehagen og gjennom leken, utforskning og samtale om verden og fenomener skaffer de seg kunnskap og
innsikt på mange områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt.
Smurfen barnehage viderefører ikke satsingen på matematikk på samme måte som tidligere. Matematikken
er en del av det daglige vi holder på med som bl.a. når vi forteller eventyr, spiller spill eller lager mat. Vi
snakker om preposisjoner, antall, form, farge, størrelse ol. Eller vi kan ha matte ute «finn en kvist som er
tynn, finn en som er lengre enn den du har ol».
Tlf kontor: 960 11091 Tlf Tommeliten: 90553694 Tlf Veslefrikk: 95443040 Tlf. Siw 99642973

Hilsen fra
alle oss på Tommeliten

