Månedsplan Juni og juli
2016 Veslefrikk
Tema: Vennskap og leik. Beredskapsuke. Sommer!
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Siste dagen før ferie!
Barnehagen er stengt
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TURDAG!
26
Husk niste pakke og
drikkeflaske.

27

4
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Tlf kontor: 960 11091
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Tlf Tommeliten: 90553694

Tlf Veslefrikk: 95443040

Viktig Info:
 Garderobene blir vasket hver fredag, Rydd og ta med klær hjem.
 Garderobene skal tømmes når dere tar ferie.
 Husk parkering på P-plassen alltid mellom 8-15.
 Bhg steng uke 28 og 29. Alle må ha med matpakke og drikke til måltidene i uke 27 og 30.
 Følg med på hjemmesiden www.smurfebarn.no
 Husk at det må gis beskjed to dager før dersom dere trenger tidligere åpning!
 I år prøver vi med sommerfest midt i uken 

Hei alle sammen!
I mai har vi hatt idrettsdag med hinderløype og ulike aktiviteter, gøy for store og små! Vi har fortsatt med å
synge vårsanger og snakket om 17.mai. 13.5 hadde vi mini 17.mai og gikk i tog sammen med skolen.
Etterpå var det grilling av pølser på bålpanna. Vi har snakket om at det er bursdagen til Norge og pyntet i
vinduet vårt med flagg og sunget bl.a «Ja, vi elsker» og «17.mai er vi så glad i».
Vi har besøkt Hole hos Bjørnvolden og sett på lam og søyer, vårens vakreste eventyr! Spennende med
minibuss også.
Vi har også hatt vaffeldag der vi hadde salgsbod og betalte med hjemmelagde penger når vi kjøpte vafler. Ei
gruppe laget vaffelboden og hang opp plakat og den andre gruppa laget penger og vaffelrøre- stor suksess!
Vi har vært på turer i skogen ved barnehagen og rundt om på Otta. Og hatt sykkeldag!
Tarkus har vært med på samlinger og vi har hatt vennskapssamlinger.

Førskolegruppa
I mai har vi fortsatt med å klippe og lime, vi har pynta til 17.mai og den 10.5 var vi på tur rundt om på Otta. Vi
var innom banken og fikk penal, besøkte Anne Hege på Gjensidige og Roger på Norconsult. Spennende å
besøke foreldre på deres arbeidsplass og få se og høre om hvordan de har det når de er på jobb. Det har
også vært besøksdager på skolen – spennende! Heldige Otta barneskole som får denne flotte gjengen fra
Smurfen til høsten! 1.juni er det besøksdag der foreldrene følger- se oppslag i garderoba vår!
Den 13-14. juni skal vi ha overnatting på barnehagen! Lista er allerede lang over hva vi skal spise og finne
på denne kvelden! Gleder oss 
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!
Smurfen barnehage satser også på matematikk i samarbeid med de andre barnehagene i Sel. Vi har
matematikksamlinger og bruker også en del matematikk i det daglige. Også når vi forteller eventyr bruker vi
matematikk og 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», og vi har vekt som kan brukes både inne og ute.
I tillegg er barna med å lager mat, måler og veier.
Tarkus skal vi også bruke i år! Bli kjent med sangene og snakke om trafikk, bilbelte, hjelm osv både i
samlinger og når vi skal på tur.

Hilsen fra Ingrid, Nina, Anne Marte, Karina, Manuel, Kari og Jonny.

