Månedsplan Februar
2021
Veslefrikk

UKE

MANDAG
1

Mål for måneden: vi jobber videre med temaet om
kroppen vår, bli kjent med de ulike funksjonene
kroppen har, snakke om min kropp! Vi fortsetter med
eventyret om bukkene bruse og geitekillingen som
kunne telle til 10. Vi skal markere samefolkets-dag og
bli kjent med deres kultur og levemåte. Ser på andre
kulturer og levemåter.

TIRSDAG
2
Førskolegruppe

ONSDAG
3

TORSDAG
4
Grupper ellediller
og krokofanter

FREDAG
5
Vi markerer
samefolkets dag!

8
Turdag

9
Førskolegruppe

10

11
Grupper

15
Vi forbereder
Smurfiade

16
Smurfiade
Ta med ski om du
vil fiskekaker til
1.måltid. ta med
mat.

17

18
Grupper ellediller
og krokofanter

12
Feire Anton 4 år!
Vi skal ha
PYSJFEST!! Ta på
pysjen og kom
19
Ferielappen for
vinterferien uke 9
henges opp i
gangen, skriv dere
på om noen skal ha
ferie

22
Mari 6 år!
Utedager i
barnehagen

23
Amund Elias 5 år!
Utedager i
barnehagen

24

25
Grupper
førskolegruppe

Turdag
5

6

7

8

26

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.

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.
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 Janauar
1) Kommunikasjon, språk og tekst: felles opplevelser, boklesing, ulike temaer, vi har hatt mye sang og
bevegelses sanger. Vi har lest og dramatisert eventyr, spillt mye spill og lekt oss med språket. Fast
førskolegruppe . Arbeid med språkaktiviteter i mindre grupper.
2) Kropp, bevegelse, mat og helse: vi har hatt ulike innelek, lagt til rette for kroppslig innelek siden det har
vært kaldt i en periode, ulike formingsaktiviteter, klipping med saks, lime, pærle, blyantgrep. Vi har hatt
fokus på kroppen vår, hvordan vi ser ut inni oss og mat og hvorfor vi trenger mat.
3) Kunst, kultur og kreativitet: i januar har vi hatt eventyr og kroppen vår som tema, vi har tegnet, malt,
dramatisert bukkene bruse og vi har laget kroppen vår. Vi har hatt fokus på vann og is, har laget ulike
former av is, fryst ned ulike ting, brukt maling, farger og glitter. Moro å se hva
skjer
medmye
vannet
Visom
ønsker
å være
på når
det fryser. Har også hatt ulike eksperiment inne på avdelingen.
tur, så husk klær etter vær
og nok skift kan være

4) Natur, miljø og teknologi: på grunn av litt kaldt vær har mye av utetiden vår
blittdager
kortet
ned, men vi har
kalde
fremover!
er lurt;)
vært på småturer rundt barnehagen, bygget og gravd ute i barnehagen. Vi har Ull,lue
hentet og
trevotter
i skogen,
hengt opp
fuglemat og venter på at fuglene skal komme på besøk. Skal se nærmere på hvilke fugler vi har og lyder
5) Antall, rom og form: sangsamlinger, ulike eksperiment, mye gruppe aktivitet, spill og eventyr.
6) Etikk, religion og filosofi: vi har jobbet med å si takk, kan jeg få, hvordan vi henvender oss til hverandre.
Dialog mellom barna, hverdagssamtaler. Vi har snakket mye om følelser og hvordan være en god venn. Vi
har hatt fokus på konfliktløsning, værne om gode lekesituasjoner og det å være tilstede for hverandre.
7) Nærmiljø og samfunn: vi er opptatt av å sette ord på positive handlinger hos barna, oppmuntre hverandre
til å hjelpe hverandre. Fellesskapsfølelse, eksperimentere og undre oss.

Førskolegruppe: vi har hatt mange
førskolegruppedager denne måneden, har jobbet
masse med kroppen og eventyr, barna begynner å
bli veldig bevist på hva vi er laget av mye
eksperimenter har vi også hatt, ser at dette fenger så
det fortsetter vi med. Har hatt litt «skoleaktiviteter»,
sittet ved pult, øvd på å rekke opp hånda, kle på oss,
skrive første bokstaven vår og tall. Vi hører på hva
barna har lyst til og bygger videre på dette skal
fokusere litt på klipping, blyantgrep osv fremover.
Det å være inkluderende og hjelpsom, og det å være
en god venn er et viktig tema vi jobber med også

Vi staser på mere utetid igjen i februar, det blir
smurfiade og utedager ta gjerne med ski
fremover om dere har lyst istede for karneval,
blir det nå pysjfest! Ta på pysjen og kom!! Vi
koser oss med pizza denne dagen, men ta
fortsatt med niste. Vi fortsetter med eventyr og
arbeid i grupper. Kom gjerne med flere
melkekartonger om dere har! Vi skal også se på
den samiske kulturen og lære oss litt om det.
Ta kontakt om dere lurer på noe.
Hilsen fra oss på Veslefrikk

