Månedsplan Tommeliten November 2016
TEMA: Eventyret om SKINNVOTTEN, Sosial kompetanse
UKE

MANDAG
31/10
TUR DAG

TIRSDAG
1
Varmmat pitabrød
med fyll

ONSDAG
2

TORSDAG
3

FREDAG
4

8
Varmmat fisk i form

9

10

11
UTEDAG
Besteforeldredag
13.30-15. VI ER UTE

15
Varmmat fiskekaker
med potet og gulrot

16

17

18
UTEDAG

22
Varmmat pitabrød
med fyll

23

29
Varmmat lapskaus

30

PLANLEGGINGSDAG –
BARNEHAGEN ER
STENGT

44
Husk niste pakke og
drikkeflaske
7
TUR DAG

45
Husk niste pakke og
drikkeflaske

14
TUR DAG

Foreldrefrukost 7-9
Velkommen

46
Husk niste pakke og
drikkeflaske
21
TUR DAG

24

25
UTEDAG

47
Husk niste pakke og
drikkeflaske

28
TUR DAG

1/12

2/12

Advent

Advent

48
Husk niste pakke og
drikkeflaske

INFO:
Garderobene blir vasket hver fredag – rydd og ta med klær hjem
Husk parkering på p-plassen alltid mellom kl.8 og 14
Følg med på hjemmesiden. www.smurfebarn.no
Besteforeldredagen 11.11 kl 13.30-15. Håper flest mulig av besteforeldrene har anledning til å komme. Husk at
vi skal være ute!!!!

Heisann!
Så var oktober på hell og nå er alle godt kjente med hverandre. Småtroll holder seg fortsatt innenfor
gjerdet og koser seg med det. Blant de minste er det fortsatt varierende sovetider, noe som gir ekstra
voksentid på de som ikke sover.
Det nærmer seg JUL og selvsagt blir det hemmeligheter i år også…… Dette jobbes det med for tiden,
noe som fører til at det er glitter over alt og maling rundt om kring.
Selv om huskene fortsatt er veldig populære, ser vi nå at barna mer og mer prøver seg på bl.a de litt større skliene og på
forskjellige sykler. Vi har også så smått begynt å ta i bruk gymsalen og ser at barna synes dette er
veeeeldig spennende. Der er det mulighet for bl.a både å løpe og rase, samt lese bok eller fortelle
eventyr. Vi er kjempeheldige som har et rom som kan brukes til så mye variert.
Inne på Tommeliten bruker vi mye sang og regler som en del av trening av språket og fordi barna
synes det er moro. Noen av dere foreldre har etterlyst tekster til det vi holder på med, da noen
opplever at barna ivrig deler bruddstykker av det de har lært. Det vil bli laget et lite hefte med noe
av det vi gjør så bare gi beskjed – vi kopierer gjerne opp til dere.
I forbindelse med HMS – brannvern så skal det 2 ganger om året holdes brannøvelse sammen med barna. Den 20.10 ble
det avholdt varslet brannøvelse, der vi samlet barna på gulvet til samling og snakket om hva som skulle skje. I
samlingen øvde vi oss bl.a på hvor høy lyden blir når alarmen utløses.
På turdagene har Trollongein vært oppe ved bekken eller tatt turen over jordet for å se om sauene er der.
Det er viktig at vi tar oss god tid til å sanse og erfare med kroppen og at vi får dele de gode samtalene med
barna. Ofte opplever vi at det ikke er turmålet som er det viktige,
TROLLONGEIN:
SMÅTROLL:
men det å komme seg på tur.
Ellers har vi hatt litt om Nepal denne måneden, noe som vi avsluttet
med basar til inntekt for FORUT.
Vi har aldersdelte grupper hver dag. På Tommeliten er det mange
små som trenger ro og rom å boltre seg på. Disse vil ofte være inne
fra morgenen av og vi kaller dem «Småtroll». De store og tøffe inne
hos oss, som vi ser trenger større plass og boltre seg på, kaller vi
«Trollongein». De vil være ute eller innerst på Veslefrikk fra
morgenen av.

MATHILDE
ALEKSANDER
LEAH MADELEN
SIGNE MARIE
MATHEO
WILLIAM
THEA NATHALIE
DELINA
ELMA

ANNA
CELINA CHRISTINE
MARI
KRISTOFFER
NASRI
MALIN
THEO
HERMELA

Nytt i fra denne høsten for alle barnehagene i Sel, ved uvarslet fravær: barnehagen ringer alltid hjem for å spørre om
barnet kommer. Veileder fra Sel Kommune ligger på hjemmesiden.

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 Tlf. Siw 99642973
61230230 fungerer også fortsatt! Fint om alle lagrer nye nr.

Hilsen fra Anne Britt, Anne Marte, Line, Karina, Pia, Britt og Nina

