Månedsplan November
Veslefrikk
Tema: Vennskap og leik. Tarkus, matte, snekring/uteaktiviteter
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Planleggingsdag 4.11-bhg stengt!
Besteforeldredag- husk å ha på godt med klær, vi er ute! Håper mange kan komme på besøk 
Foreldrefrokost 17.11 kl 7-9. Velkommen!
Garderobene blir vasket hver fredag, rydd og ta med klær hjem.
Husk parkering på P-plassen alltid mellom 8-14.
Følg med på hjemmesiden www.smurfebarn.no

Hei alle sammen!
I oktober har vi vært på turer i skogen. Vi har plukka ulike materialer vi skal putte i fuglekarnappen vår. Det er gøy å gå
både til leirplassen over barnehagen og til taughuskene og gapahuken over skolen. På leirplassen har vi taug som er
bundet i trærne som vi bruker til å klatre oppover de bratte bakkene. Det er også fint å klatre i trærne der. Ovenfor skolen
er det fine taughusker vi bruker, store steiner å klatre på og en fin gapahuk. Det er fine utfordringer med å gå i bakkene
både oppover og nedover. Vi titter i fuglekassene og hører på fuglelyder.
Vi har denne måneden arbeidet med Forut, hørt på fortellinger om barna Puspa, Anjali, Biswas og Nischal. Vi har
snakket om at ikke alle har det like trygt og godt som oss og at Nepal har vært rammet av jordskjelv. Ikke alle har den
hjelpa de trenger og noen av barna bor på barnehjem. Vi har snakket om forskjellene og likhetene mellom oss og dem,
og at vi arrangerer Basar for å samle inn penger som vi kan sende til dem slik at de kan få reparert og bygd nye hus.
Takk til dere som deltok på Basaren, og det er fortsatt salgsvarer igjen om noen ønsker å bidra! (Ligger noe på hylla i
garderoba- fine ting til julegave f.eks)
Vi har hatt vennskapssamlinger med sanger, brukt steg for steg og drøftet ulike problemstillinger. Vi har sett på de fine
tingene barna har gjort for seg selv og andre, nå begynner det å bli mange hjerter på veggen vår! Kom inn og ta en titt,
og det beste er at det skjer utrolig mye mer fine ting enn det som kommer opp på veggen. Snart skal vi overraske barna
med en vennefest! Gleder oss!
Hver tirsdag har vi utedag og en matlagingsgruppe! Vi bytter på hvem som får være med å lage mat, og deler oss slik at
noen er ute og noen er inne. Når vi lager mat har vi også fokus på språk og matte, barna får være med å se på bl.a
størelse, antall, og måle opp. Gode samtaler dukker opp når vi står slik tett sammen og lager mat, og det er gøy å se på
hvor stolte de er over maten de lager, og hvor godt den smaker når vi har laget den selv! Så har vi samlinger der vi ser
på hvor maten kommer fra og hvordan man f.eks lager fiskekaker- spennende!

Fra i høst er det nytt for alle barnehagene i Sel at ved uvarslet fravær så ringer barnehagen alltid hjem for å spørre om
barnet kommer ved første fraværsdag.
Veileder fra Sel Kommune ligger på hjemmesiden.
Førskolegruppa:
Førskolegruppa har jobba litt i bøkene sine denne måneden også. Med bl.a størrelser, form og mønster, minst og størst.
Alt er snart klart til å arrangere Volvo kafè, plakat er laget og bordkort er skrevet, vi gleder oss til å invitere de andre på
avdelingen! Vi har også vært opptatt av klinkekulespillet vårt, der er artig å bygge opp klosser og få gangene til å passe
så klinkekula kan gå fritt, dette handler bl.a. om fagområdet antall, rom og form- mattematikk! Også fordrer det et
samspill, vi må snakke sammen, hjelpe hverandre og glede oss sammen når vi får til! Ellers har det vært ivirig snekring
ute på fantasibygget vårt, her er alt etter barnas initiativ og det er de som finner ut hvordan dette skal bli. Det er ikke
målet som er det viktige, men prosessen underveis. Vi diskuterer, planlegger, fantaserer og utfører! Det snekres, sages
og måles!

Send med ullundertøy, votter og lue nå fremover!! Merk klærne!!
Barnehagens satsningsområde er sosial kompetanse. Vi snakker med barna om deres og andres
følelser, vi bygger og utvikler empati! Vi bruker bl.a steg for steg som et hjelpemiddel. Det er veldig viktig at
dere som foreldre går foran med et godt eksempel overfor barna. Snakke med dem om hvordan deres
handlinger påvirker andre f.eks « når du sier slik så blir Tom lei seg, det er bedre om du sier…» Spør oss om
det er noe dere lurer på ang. dette!
Smurfen barnehage satser også på matematikk i samarbeid med de andre barnehagene i Sel. Vi har
matematikksamlinger og bruker også en del matematikk i det daglige. Også når vi forteller eventyr bruker vi
matematikk og snakker om preposisjoner, antall, form, farge, størrelse ol. Eller vi kan ha matte ute «finn en
kvist som er tynn, finn en som er lengre enn den du har ol», og vi har vekt som kan brukes både inne og ute.
I tillegg er barna med å lager mat, måler og veier.
Tarkus skal vi også bruke i år! Bli kjent med sangene og snakke om trafikk, bilbelte, hjelm osv både i
samlinger og når vi skal på tur.
Tlf kontor: 960 11091
Tlf Tommeliten: 90553694
Tlf Veslefrikk: 95443040
GI BESKJED DERSOM DERE VIL HA MÅNEDSPLANEN I PAPIRFORM!
Hilsen fra Ingrid, Marianne, Berit, Manuel, Kari og Johnny

