Månedsplan Tommeliten
Mars 2020

Mål for måneden:
Mars = vår, håper på lysere dager og mindre snø samt
god temperatur slik at vi får lengere tid ute. Hva skjer
ute i naturen nå?
Vi fortsetter med Gullhår, men kanskje begynner vi så
smått med eventyret om Lille Larven Aldrimett.
Vi øver også på vår sosiale kompetanse – følelser,
hvordan ta kontakt med andre osv.

TEMA: Vennskap, lek, påske og eventyr
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Barnehagedagen –
«Ulike sammen»
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Feire Emilie 3 år!!!
Hurra!!!
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Varmmat: fiskekaker TUR DAG

Husk nistepakke og
drikkeflaske

INFO:
Alle som kommer etter kl 8.30 SKAL ha spist frokost hjemme.
Kommer dere etter 9.30???? Gi oss beskjed!!!!!!

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

Garderobene blir vasket hver fredag – rydd og ta med klær hjem
Husk parkering på p-plassen alltid mellom kl. 8 og 14.30
Følg med på hjemmesiden. www.smurfebarn.no og lik oss gjerne på Facebook
Søknadsfrist nytt barnehageår – 1/3-20. Denne fristen gjelder enten du skal søke om barnehageplass eller du
har plass men ønsker endring.

Utedager – vi går ut fra morgenen av, viktig med nok skift

Heisann!
I FEBRUAR har det vært litt ekkelt føre ute i barnehagen for de aller minste. Det isete føret
fra januar henger fortsatt med, men de stor koser seg ute når i skliene og med biler. Ønsker
fortsatt at alle skal få en god porsjon med utetid, så vi forsøker å komme oss ut fra
morgenen av. For noen har det vært vanskelig å vandre rundt der de ønsker, for det er jo
ikke grus i bakkene våre…… Vi har da brukt akebrett å dra de litt rundt på.
Inne har vi malt litt, laget det samiske flagget i forkant av samefolkets dag, det lekes mye
med både puslespill, kjøkkenkroklekene og i bilkroken. Ellers så er lesekroken flittig i bruk.
Vi har også enkelte dager hatt litt hviletid for de som ikke sover og ser at det gjør godt for
små kropper å få slappet litt av på en madrass. På karnevalet var det sang og dans, vi gikk
på «catwalken» for å vise oss frem

Soving i barnehagen: Nå, som vi er så langt
ut i barnehageåret kommet, starter vi som
oftest leggingen ca kl 11.30 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 babycall
inne i soveskuret og ute på soveplassen, disse
følges det med på av en voksen som er inne.

OBS!!!!

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!!!»
Sanger, rim og regler bruker vi en del av, vi
synger mye bl.a ved maten. Ellers står lek i
fokus og vi prøver oss litt frem for å se hva
alle liker å holde på med. Duplo-legoen har får
mange blitt en favoritt, samtidig med at de
elsker eventyr og sanger

* 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.
* 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 solbriller (om barnet
ditt liker å bruke det) og drikkeflaske!! Merk utstyret!!
Tlf kontor: 960 11091 Tlf Tommeliten: 90553694 Tlf Veslefrikk: 95443040 Tlf. Siw 99642973

Hilsen fra oss på Tomeliten

