Månedsplan oktober
Veslefrikk
Tema: Vennskap og leik. Tarkus, matte og FORUT
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Husk niste pakke og
drikkeflaske
Varmmat: Pasta
med kjøtt
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Førskolegruppe!

Husk niste pakke og
drikkeflaske
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fisk i form
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Førskolegruppe!

UTEDAG!

Husk niste pakke og
drikkeflaske.
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Foreldrefrokost 7-9.
Velkommen!
Varmmat:
fiskekaker med
potet og råkost
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UTEDAG!
Førskolegruppe!

43

Husk niste pakke og
drikkeflaske
Basar! 14:30- 16:45.

Feire Olav 5 år!
Varmmat:
pitabrød med
tacokjøtt og salat
Foreldresamtaler
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Foreldresamtaler
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UTEDAG!

Husk niste pakke og
drikkeflaske
Varmmat: Pizza

INFO:








Foreldresamtaler 26 og 27. oktober
Foreldrefrokost 21.10 kl 7-9. Velkommen!
Basar 24.10. Inntekt til Forut og Nepal. 14:30-16:45- Ta med småpenger!
Garderobene blir vasket hver fredag, rydd og ta med klær hjem.
Husk parkering på P-plassen alltid mellom 8-14.
Følg med på hjemmesiden www.smurfebarn.no
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Førskolegruppe!

Hei alle sammen!
I september har vi startet opp igjen med turer hver mandag. Vi har vært på turer i skogen over barnehagen. Prøvd
taughuskene der og sett på bekken ved Kleivrud. Vi har også vært på fotballbana og nede ved elva. Tur til togparken har
vi også hatt. Vi tar oss god tid på turene våre, og det er ikke alltid vi kommer oss helt til turmålet. Det viktigste er at vi har
tid til de gode samtalene, få sanse og erfare med kroppen, det er utrolig mye som innbyr til feks klatring og som må
studeres og undersøkes nærmere- dette passer vi på og tar oss tid til- det er viktig!! Det er trygt og godt å holde en venn
eller en voksen i hånden, disse øyeblikkene er gull verdt 
Vi har sett etter høsttegn, bladene begynner å skifte farge og vi har faktisk hatt noen dager der det har vært bittelitt
kaldt- for en høst, herlig! Vi snakker om hva som skjer i naturen når det er høst, hva dyr og fugler gjør og hvordan
naturen gjør seg klar til en lang vinter. Vi synger høstsanger og leser høstdikt. Og så holder vi fortsatt på med
fuglekarnappen, spennende å se om vi snart får den opp, og ikke minst om det faktisk kommer noen fugler til oss!
På turene har vi plukket med oss blader, kvister, stein og mose. Dette har vi bl.a malt med og vi holder på å lage bilde av
gubben Lurvelegg, morsom sang og et flott kunstverk blir det.
Vi har lekt eventyret om bukkene bruse. Både ute på bordene og en dag vi var på tur så låg faktisk trollet under brua ved
bekken. Da ble det store øyne kan dere tro, akkurat like spennende hver eneste gang! Etterpå var de litt usikre på om
det var Johnny som hadde kledd seg ut som et troll eller om det var trollet som hadde kledd seg ut som Johnny.
I beredskapsuka hadde vi besøk av sykebil og politibil, veldig populært!
Vi har hatt vennskapssamlinger med sanger, brukt steg for steg og drøftet ulike problemstillinger. Vi har sett på de fine
tingene barna har gjort for seg selv og andre, nå begynner det å bli mange hjerter på veggen vår! Kom inn og ta en titt,
og det beste er at det skjer utrolig mye mer fine ting enn det som kommer opp på veggen også! Vi har lest bøker om
vennskap, bla «misfornøyde Morten» likte barna godt. Og vi forteller eventyr og snakker om vennskapet i dem..
Vi har også snekret en del og tilbyr dette som en aktivitet ute, veldig populært.
Gruppene våre fungerer godt, det er fint å dele oss deler av dagen. Barna har også valgt navn på gruppene og de heter
nå Juletregruppa og Marihønegruppa, flotte navn syns vi. Vi bruker gapahuken og grillhytta å spise i for den gruppa som
er ute fra morgenen, det vil vi fortsette med i hele vinter så lenge temperaturen er på vår side.
Fra i høst er det nytt for alle barnehagene i Sel at ved uvarslet fravær så ringer barnehagen alltid hjem for å spørre om
barnet kommer ved første fraværsdag.
Veileder fra Sel Kommune ligger på hjemmesiden.
Førskolegruppa:
Vi har arbeidet litt i førskoleboka vår, Trampoline, den må dere gjerne være med inn og se på! Vi har holdt på med lotto,
vennskap og eventyr. Nå er en kafè under planlegging, vi har mange gode ideer, det skal bakes og ordnes, telles og
fikses. Samarbeid er det viktige og en ting som hvertfall er sikkert er at etter demokratisk avstemning ble det bestemt at
kafèen skal hete Volvo kafè. Vi snakker mye sammen på gruppa vår, øver på å sitte rolig over litt tid, ta og følge
beskjeder bl.a. Finfin gjeng denne førskolegruppa vår!

Send med ullundertøy, votter og lue nå fremover!! Merk klærne!!
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.
Tlf kontor: 960 11091
Tlf Tommeliten: 90553694
Tlf Veslefrikk: 95443040
GI BESKJED DERSOM DERE VIL HA MÅNEDSPLANEN I PAPIRFORM!
Hilsen fra Ingrid, Marianne, Berit, Manuel, Kari og Johnny

