Månedsplan November
2021
Veslefrikk

UKE
44

MANDAG
1
Besøk av 1.kl fra
skolen

TIRSDAG
2
turdag

8
grupper

9
Turdag

15
grupper

16
turdag

22
grupper

29
Adventsamling

Mål for måneden: Fokus på trafikk, forskjell på vinter
og sommer. Hvor kan vi ake og refleksbruk.
Formingsoppgaver, forming med is og snø vi vil i
november har fokus på språkleker, sang, julesanger og
aktiviteter både inne og ute.

ONSDAG
3

TORSDAG
4
Førskolegruppe
Grupper
varmmat

FREDAG

11
Førskolegruppe
Grupper
varmmat

12 utedag

17

18
Førskolegruppe
Varmmat
grupper

19
Vi danser «Bli med
dansen» 

23
turdag

24
Marte 4 år!!

25
Vi har PYSJFEST.
Kom i pysj og ha det

26 Planleggingsdag.
Barnehagen er
stengt!

30
Turdag

1

10

5 utedag

45

46

47

48

gøy
2
Førskolegruppe
Grupper
varmmat

3 utedag.

INFO:
- OBS.smøremåltid fra september. Dette inkuderer melk, frukt, 1 smøre måltid HVER DAG og varmmat torsdager det
må tas med frokost fra HJEMME for de som ikke spiser hjemme og det må tas med mat til 1.måltid fra hjemme hver
dag
-bhg stengt 26/11-21, planleggingsdag.
- vi begynner med adventsamling 29 november
- vi blir med å danser «bli med dansen» sammen med resten av landet 19 november.
Se over skifteklær. Nå trengs det ull undertøy, fleece/tykkere ull, dress, luer/pannebånd, hals, vanter/votter, ullsokker,
gortexsko/cherrox.

Skjer det endringer vil Siw alltid informere om dette!
Åpningstidene er pr dags dato 7.00-16.30,dersom det blir endringer vil Siw informere om dette. Vi må alle ha med mat
og drikke til 1. måltid. I den forbindelse er det da bl.a. viktig at all mat er ferdig påsmurt og klar til å spises, dette
gjelder også eventuell frukt som sendes med. Om barna ønsker å ha med yoghurt er det lurt at den er på pose med
skrukork evnt sende med skje. Drikkeflaskene må være lette å åpne og lukke for barna, vi hjelper selvsagt til der det
trengs.
Alle som kommer etter 8.30 skal ha spist frokost hjemme.
Kommer dere etter 9.30 vil vi ha beskjed.
I disse tider er også terskelen for å sende barna hjem lavere enn ellers, dette betyr at dere som foreldre må være lette å
få tak i på mobilen.

Tlf kontor: 960 11091 Tlf Tommeliten: 90553694 Tlf Veslefrikk: 95443040 Tlf. Siw 99642973

Vi er stort sett ute hele dagen, barna trenger derfor ulike skifteklær, bobledress, parkdress/jakke/bukse, sokker,
truser, tynn ull, tykkere ull og fleece. Vintersko/goretex sko. Støvler og regntøy. Klær til all slags værkaldere temp
nå gjør at vi trenger mere varme klær

Vi arbeider etter Rammeplanens fagområder og disse går litt i hverandre. Når vi f.eks bruker sanger med
bevegelse så er vi innom flere fagområder. Med utgangspunkt i fagområdene er dette hva vi har holdt på
med i juni:
1) Kommunikasjon, språk og tekst: vi har hatt felles samlinger, øvd på å sette ord på følelser, ta ordet og
mestringsfølelse. Vi leser mye bøker og har felles sangsamlinger og musikk, dette er noe barna setter stor
pris på. Vi øver på Bli med dansen som vi skal fremføre 19 november sammen med resten av landet (NRK
SUPER)
2) Kropp, bevegelse, mat og helse: denne måneden har vi hatt fokus på å bruke grønnsakene fra kjøkken
hagen vår. barna er ivrige og hjelper gjerne til med oppkutting og matlaging. Dette er en fin arena for både
samarbeid og språk. Vi har vært mye ute på tur i skogen vår, gapahuken er der vi holder mest til, det har
vært bålkringle og ostesmørbrød ute
3) Kunst, kultur og kreativitet: vi har hatt malesaker og tegnesaker fremme. Vi har hatt gruppeaktiviteter der
vi har laget høst tre, vi har øvet på klipping og mønster, vi har vært i skogen og
Vi plukket
ønsker å oss
væremateriell
mye på vi har
brukt til å lage bilde. Høsten er fin og vi finner fine farger ute.
tur, så husk klær etter vær
4) Natur, miljø og teknologi: vi har vært mye på tur i nærområdet og skogen nå.
Settskift
på høstfarger
og nok
kan væreog
endringer i naturen. Vi har laget oss mye av grønnsakene vi har dyrka og brukt
poteter
potetplukking.
kalde
dagerfra
fremover!
Det har blitt mat og vi har laget potettrykk.
Ull,lue og votter er lurt;)
5) Antall, rom og form: spille spill, sanger og sangleker, samlinger om ukedager og årstid. Eventyr, språklek
og mattesamlinger.
6) Etikk, religion og filosofi: vi øver på å snakke positivt om hverandre, være høflige og takke/spørre pent.
Øver på å sette egne grenser, konfliktløsning Rom for undring og filosofi . Kroppsspråk og følelser har vi
også vært innom.
7) Nærmiljø og samfunn: vi har fokus på vennskap, handlinger og valg. Felleskap i barnehagen, at alle skal
bli sett og hørt. Samtaler rundt tema og ting som opptar barna.

Førskolegruppa: vi har drevet med ulike aktiviteter
denne perioden, vi har laget lavalampe
(spennende), laget høst tre sammen med Thea, hatt
forut samlinger, laget mat, vi har hatt roboten vår
fremme. Manuel har vist oss og lært oss om
koding, her må barna samarbeide og finne
løsninger sammen. Her får vi bruk for
kommunikasjon, samarbeid, lagarbeid,
løsningsorientering og humor. I november
fortsetter vi med dette, musikk og drama vil vi
også legge inn

Denne måneden har vi hatt mye
gruppeaktivitet, ser at barna trives med mindre
grupper og ulike utfordringer. Vi passer på så
alle mestrer på sitt nivå og at alle får ta del i
hva som skjer. Vi har hatt fokus på musikk og
dans, øver på Bli med danser, utrolig mange
danseløver her altså ute har vi vært mye også,
i skogen har vi vært og laget oss mat ute. Dette
vil vi fortsette med i november også. Vi
kommer også til å begynne med å øve på
julesanger! Første adventsamling vil bli 29
november.

