Månedsplan november
2020
Veslefrikk

UKE

45

46

MANDAG
2
Turdag ta med
sekk, niste og
drikke

9
Turdag, ta med sekk,
niste og drikke

TIRSDAG
3

10

Mål for måneden:
November, kommer snøen? Hva skjer når det blir minus
grader ute? Tarkus skal vise oss forskjell på trafikk om
sommeren og om vinteren. Vi skal ha fokus på rollelek,
mattesamlinger, og vi skal ha eksperiment vi skal
også ha fokus på vennskap og hvordan vi kan være en
god venn!

ONSDAG
4
Utedag i
barnehagen
Vanntilvenning
førskolebarna
11
Utedag i
barnehagen

TORSDAG
5
Foreldresamtaler

FREDAG
6
Førskolegruppe

12

13
Førskolegruppe

19

20
Førskolegruppe

26

27
Plandag, barnehagen
er stengt!

3

4
førskolegruppe

Vanntilvenning
førskolebarna

47

48

16
Turdag, ta med
sekk, niste og
drikke

23
24
Turdag, ta med sekk
niste og drikke

30
Adventsamling
49

17

1

18
Utedag i
barnehagen
Vanntilvenning
førskolebarna
25
Utedag i
barnehagen

2
Utedag i
barnehagen

INFO:
Kommer dere etter 9.30?fint om dere Gir oss beskjed!
Fint om barna kommer påkledd med uteklær og klare for tur

Garderobene blir vasket hver fredag – rydd og ta med klær hjem
Husk parkering på p-plassen.
Følg med på hjemmesiden. www.smurfebarn.no og lik oss gjerne på Facebook
-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.
* Barnehagen har lite låneklær, så vi ringer foreldrene og ber de komme med klær om noe mangler.

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

Nå kommer den kalde fine tid, 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 denne måneden:
1) Kommunikasjon, språk og tekst: Vi har lest bøker, fortalt eventyr med og uten konkreter, ved matbordet
synger vi sanger, vi bruker regler og rim, vi tegner og maler, vi snakker om følelser og benevner disse for
barna og lar barna reflektere rundt dette.
2) Kropp, bevegelse, mat og helse: Vi er masse på tur, Bruker terrenget overfor barnehagen, vi går lengre
turer og barna får bruke kroppen aktivt i både bakker og ulent terreng. Vi har fokus på mat og hvor den
kommer fra, hvilke råvarer vi har og vi er med å lage mat i bhg. Vi er gode på å vaske hender blitt, øver på å
bli selvstendige, øver på å kle på oss. Vi tar så klart alle smittevernhensyn ved matlaging!
3) Kunst, kultur og kreativitet: Vi har hatt eventyrstunder med både dramatisering, bok og konkreter, vi har
hatt ulike typer eksperimenter i oktober, veldig gøy!! Barna har tilgang på maling
og tegne
utstyr
Vi ønsker
å være
mye både
på inne
og ute.
tur, så husk klær etter vær
og nok skift kan være

4) Natur, miljø og teknologi: Vi har sett på innsekter, mark og biller. Studert kalde
høstfarger
hva som skjer
dager og
fremover!
Ull,lue
ogVi
votter
lurt;)
med skogen når høsten kommer. Overgang fra sommer til høst, undret oss over
dette!
har er
vært
mye på
tur i nærområdet vårt, bruker skogen aktivt. Nå gleder vi oss på snø og akemuligheter.
5) Antall, rom og form: Vi har øvd på å sorter, vi har hatt mattesamlinger, preposisjoner, størrelser og form!
Bruker dette i alle situasjoner i barnehagen, både felles samlinger, på turer og i matsituasjon.
6) Etikk, religion og filosofi: Vi takker for maten, vi hjelper barna å trøste andre og å vise godhet for andre,
voksne har «knepet» barna i å gjøre gode ting for andre og rose de for disse handlingene, vi øver på å vente
på tur, voksne er tilstede i lek og hjelper barna å tolke hverandre.
7) Nærmiljø og samfunn: Vi øver på å vise hensyn til hverandre, voksne har «knepet» barna i å være gode
med hverandre. Vi snakker godt om hverandre og er hjelpsomme overfor hverandre. Vi har
vennskapssamlinger og kniper hverandre i gode ting i barnehagehverdagen

Førskolegruppe: oktober har gått kjempe fort, vi
har jobbet med plakaten vår, vi har vært mye på tur
i skogen og rundt om i otta. Har hatt fine dager
sammen som førskolegruppe vi har drevet med
eksperimenter denne måneden, laget vulkan av brus
og mentos, vi har laget lava lampe, dette var kjempe
gøy!!vi har fokus på vennskap og hvordan være en
god venn og hvordan vi skal være overfor
hverandre. Har drevet med eventyret om
askeladden som kappåt med trollet. Dette vil vi
drive med fram til jul. vi kommer til å være en del i
skogen med gruppa, lage oss en egen leirplass

Vi er mye på tur, ofte også på dager utenom
mandager vi er som regel delt i to gruppe hver
dag, vi har ellediller og krokofanter! Noen dager er
begge grupper på tur, andre dager bare den ene. Vi
har en vegg inne på avdelingen der vi henger opp
ulike ting vi har laget, det er bare å komme inn å
se vi kommer til å ha en del uteleker fremover,
bla gamle ringleker! Dette er gøy for alle mann! Det
blir lagt ut bilder på hjemmesiden under albumet
høst 20 på veslefrikk, prøver å oppdatere denne
med jevne mellomrom
Hilsen fra alle oss på Veslefrikk

