Telefon:51741163/40710473

Skattkammeret-november 2020
Uke Mandag
45 2.

Tirsdag
3.
KOR

Onsdag
4.
Gymsal

Lesegrupper

46

9.

Førskoledrypp
10.

Lesegrupper

Kristen samling

Førskolegruppe
47

Kristen
samling v/Elin
11.
Gymsal (yngste)

Torsdag
5.
UT PÅ TUR
VI GÅR 09.30

12.
UT PÅ TUR
VI GÅR 09.30

Fredag
6.
Vi ser på film i
lunsjen

Førskoledrypp
13.
Planleggingsdag
barnehagen stengt

Førskolegruppe

16.
17.
18.
Vi feirer Josva Vi feirer Josva L.N Gymsal
T og Alina som som
blir
4
år!!
blir 4 år!!

19.
UT PÅ TUR
VI GÅR 09.30

20.
Juleforberedelser

Lesegrupper
48

23.

Førskoledrypp
24.

Lesegrupper

Juleforberedelser

25.
Gymsal

26.
UT PÅ TUR
VI GÅR 09.30

Kristen
samling/førskoledrypp
49

Førskoledrypp
27.
Juleforberedelser

Førskoledrypp

30.
Lesegrupper

Her er noen fokusområder for november måned: (Se mer utfyllende informasjon om
fagområdene i dokumentet «prosjektarbeid»
➢
➢
➢
➢
➢

Bibelfortellingen om Johannes blir født (Lukas 1. 5-66)
Mat, preposisjoner, rimord og tallord
Årstiden: vinter
Utvikle empati og være opptatt av at andre har det bra
Lesegrupper

Heihei!
Tiden flyr forbi oss og vi er nå allerede kommet til november! Det er snart jul og vi gleder oss til
tiden fremover
September startet med at vi hadde pysjamas-dag med film. Barna storkoste seg denne dagen, og
syntes det var stas å leke ute i bare pysjamas og jakke. Været har ikke vært så verst denne
måneden så vi har fått vært på fine turer. Barna liker seg veldig godt på tur i skogen. De løper
rundt og har god lek. Guttene liker best å leke kongen på haugen, mens jentene leker litt roligere
leker med steiner og mose. Vi er helt imponert over hvor flinke barna er til å bruke bena sine, de
er positive og mestrer å gå litt lengre turer, også i oppover bakke. Sykkeldagen vi hadde var også
en veldig kjekk og vellykket dag for barna. Dagen bestod av mye fart og spenning. Vi fikk perfekt
vær og var ute nesten hele dagen og koste oss.
I forbindelse med SOKO hadde vi en lærerik samling i lag med Liv Marit. Vi reiste til Kongo, og
fikk høre om hvordan de har det i dette landet. Etterpå fikk vi kongo- boller og ett stort fruktfat.
Kongo-bollene var som alltid veldig populære blant barna! Vi har også hatt en del forberedelser til
aksjonsdagen, og barna er veldig flinke til å være med på de ulike formingsaktivitetene vi har.
På førskolegruppen denne måneden har fokuset vært rim og former, samt tallrekken. Barna lærer
fort og det går mye i rim om dagen. Vi har også lekt med former i gymsalen og vært og klatret i
trærne i apekatt skogen. Kristina har tatt med førskolegruppen på litt forskjellige «drypp» utenom
førskoleopplegget. Her har vi hatt samlinger med ulike sanger, film om tallrekken vår og
tilrettelagt aktiviteter som for eksempel «kjøttbeinet». Vi har også hengt opp de ulike formene vi
har og barna har tegnet disse opptil flere ganger.
I november måned skal vi starte opp med lesegrupper hver mandag. Målet med lesegruppene er at
barna skal oppleve gleden og nytten med språket, og få utvidet sitt ordforråd. Vi har satt sammen
grupper og tror dette blir spennende og lærerikt for barna.
Vi har også 3 bursdagsfeiringer denne måneden. Vi skal feire Alina, Josva T og Josva L N. Dette
blir kjekt og vi gleder oss til feiring av disse i barnehagen.
Siden vi nærmere oss jul starter vi allerede denne måneden med juleforberedelser. Julen kommer
fort og derfor er det viktig at vi får begynt tidlig slik at vi får en rolig desember måned med
masse kos og aktiviteter for barna.
Viktige ting å huske på:
•
•
•
•
•

Store/lille søsken skal ikke leke i barnehagen ved levering/henting. Dette på grunn av
retningslinjene for smittevern.
Ingen skal klatre over gjerdet ved porten.
Ta med drikkeflaske, dette er veldig praktisk å ha klart når barna er tørste.
Ha en ryggsekk hengende inni skapet, denne er kjekk og praktisk å bruke på tur.
Fredag 13. november er det planleggingsdag, barnehagen er derfor stengt denne dagen.

Om dere lurer på noe er det bare til å ta kontakt.
Ønsker dere en fin november måned
Hilsen Reidun, Maia, Bente May, Linda, Yordanos og Kristina

