Månedsplan Mars
2021
Veslefrikk

UKE
9

Mål for måneden:
Ut på tur i nærområdet, se på fuglelivet, hva skjer i
naturen? Vi forbereder oss på påske, påskesamlinger og
påskeaktiviteter vi skal også markere
barnehagedagen! Vi fortsetter med vennskapstema og
kroppen vår

MANDAG
1
Turdag

TIRSDAG
2
Førskolegruppe
grupper

ONSDAG
3

TORSDAG
4
grupper

FREDAG
5
Vi feirer Malin 6 år

8
Turdag

9
Førskolegruppe
Barnehagedagen,
Klima og Miljø

10
Lisell og Kristoffer
har Bursdag 6 år

11
grupper

12
Utedag vi markerer

10

1 årsdagen for
nedstenging av
barnehager
#barnehagehelter

15
Turdag

16
Førskolegruppe
grupper

17

18
grupper

19
Utedag

22
Påskeverksted

23
Påskeverksted

24

25
Førskolegruppe
grupper

26
Vi har påskejakt

11

12

29
Bhg stengt
13
påske

30
Bhg stengt

31
Bhg stengt

1 skjærtorsdag

Bålkaffe for foreldre
7.15-09.00
velkommen
2 langfredag
Første dag etter
påske er 6/4.21

INFO:
Minner om utsendt melding 25.11.20 ang bruk av munnbind ved besøk og henting/ bringing i bhg. Alle som henter
barn(untatt foreldre) må ha med eget munnbind, ellers må barna hentes ute. Husk å skrive navn og tlf nr i garderoba .
gjelder ikke foreldre.
-Husk begynn tenk på sommerferien! Feriestengt uke 28/29. frist for ferielapp 23/04-21.

Skjer det endringer vil Siw alltid informere om dette!
-Fra 01.01.21 endrer regjeringen satsene for foreldrebetaling, prisen er uten kostpenger.
5 dager 3230kr, 4 dager 2584 kr, 3 dager 1938 kr og 2 dager 1292 kr. Vi fortsetter med niste fra hjemme.
Åpningstidene er pr dags dato 7.15-16.15, dersom det blir endringer vil Siw informere om dette. Det er i Sel fortsatt
GULT FARENIVÅ – vi må alle fortsatt ha med egen med mat og drikke til alle måltidene. 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 skrukork7 evnt sende med skje. Drikkeflaskene må være
lette å åpne og lukke for barna, vi hjelper selvsagt til der det trengs. Husk nok mat til 2 måltider
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 ullundertøy, fleece/tykkere ull, varme ullsokker, varme sko,
dresser, luer og varme nok votter varme barn er glade barn

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 februar:
1) Kommunikasjon, språk og tekst: i februar har vi bla.hatt karneval, der barna fikk danse, vi hadde scene
med mikrofon, barna sang og brukte bevegelsesleker. Vi har hatt mye boklesing, vi har hatt språkaktiviteter
i grupper, vi har hatt mye spill, rim og sang. Vi har også hatt fokus på eventyr. Vi har hatt faste
førskoleøkter.
2) Kropp, bevegelse, mat og helse: barna har vært ivrige hyttebyggere, det bygges høyt og stort og det
klartres og hoppes! Vi har hatt smurfiade, ivrige skiløpere og akere kroppen ble aktivt brukt hele dagen
ellers er det mye skileik ute i barnehagen også! Vi har hatt ulike formingsaktiviteter med klipping/liming,
bruker påkledingssituasjon som en fin øvingsarena. Vi har vært på skogstur og sett på isen i bekken
3) Kunst, kultur og kreativitet: vi har hatt eventyr, musikk, dans og drama. Klossene brukes aktivt til
konstruksjonslek, lego er også flittig brukt. Maling og formingsoppgaver har Vi
vi også
denne
ønskerhatt
å være
myemåneden.
på
tur, så husk klær etter vær

4) Natur, miljø og teknologi: vi har vært på tur i skogen og brukt jordet. Vi har
spor
sportegn.
ogsett
noketter
skift
kanog
være
Vi har brukt snø og is til å forme med, og laget oss kunst.
kalde dager fremover!
Ull,lue og votter er lurt;)

5) Antall, rom og form: det har vært brukt mye purslespill, dette er noe barna er opptatt av nå. Sangleker,
matte, ulike former og konstruksjonslek er noe som opptar barna veldig.
6) Etikk, religion og filosofi: jobber med å sette ord på følelsene våre, turtaking og det å lytte til hverandre
gjennom barnehagedagen. Kroppsspråk og det å være gode rollemodeller for hverandre er også et viktig
tema.vi snakker om likheter og ulikheter og at det er bra for felleskapet.
7) Nærmiljø og samfunn: setter fokus på positive handlinger overfor hverandre, oppmuntre til å hjelpe
hverandre. Snakker mye om nærmiljøet vår og hva vi har og hvor vi kan gå. Har snakket om felleskap i
barnehagen, land, jorden, universet.

Førskolegruppe: i februar har førskolegruppa hatt
tema om Kroppen, hatt ulike eksperimenter, vi har
sett på serie om ulike utfordringer vi kan ha(nrk
super, sånn er jeg og sånn er det), vi har hatt fokus
på klipping, liming og bordaktiviteter. Har hatt litt
«skole», dette har virkelig fallt i smak vi har øvd
på å rekke opp hånda vår, tegnet bokstaver,
mønster og tall. Dette vil vi fortsette med! Vi har
også begynt med eventyret om geitekillingen som
kunne telle til 10. har også hatt om ukedager, årstid
og måned. Vennskap og matte fortsetter vi med i
mars også. Ser at barna begynner å bli selvstendige
og trygge på nye oppgaver. Bjørnis skal i løpet av
mars få komme på hjemmebesøk

I februar har det vært en bølge av vannkopper i
bhg, og dermed færre barn enn vanlig på
avdelingen. Vi har hatt mye grupper denne
måneden siden det også har vært i overkant
kaldt ute! Vært korte lufteturer i løpet av
dageni mars satser vi på å være mye ute
igjen, komme oss på turer i nærområdet og se
på isen i bekken! Har vært å sett, men da var
den ikke hælt frosset enda! Vi skal begynne å
forberede oss på påske ulike aktiviteter og
samlingsstunder. Minner også om at frist for
endring av bhg plass/søknad er 1.mars

