Månedsplan Ekornbarn
Uke 6
Tiur ansvar for fjøset.

Mandag 4
Turdag

Vi ønsker Aurora
velkommen til
Ekornbarna.
Starter opp onsdagen.

Husk egen
sekk!

Uke 7

Mandag 11

Ekornbarna ansvar for
fjøset

Turdag

Februar
Tirsdag 5

Onsdag 6

Torsdag 7

Fredag 8

Løtenhallen

Tilvenning
for Aurora

Aktivitetsgrupper
med bjørnungene

Lek inne/ute

Velkommen
Aurora😊
Tirsdag 12

Onsdag 13

Torsdag 14

Fredag 15

Vi leser om
«Karius og
Baktus»

Vi leser om
«Karius og
Baktus»

Aktivitetsgrupper
med bjørnungene

Karneval i
barnehagen.

Tirsdag 19

Onsdag 20

Torsdag 21

Fredag 22

Løtenhallen

Forming og
aktivitetsdag

Husk egen
sekk!
Uke 8 Vinterferie

Mandag 18

Revunger ansvar for
fjøset

Turdag

Aktivitetsgrupper
med bjørnungene

Tøm hyllene. Vi
vasker hyllene!

Husk egen
sekk!
Uke 9

Mandag 25

Tiur ansvar for fjøset.

Turdag

Husk egen
sekk!

Vi feirer Fenre
4år😊Gratulerer!

Tirsdag 26

Onsdag 27

Torsdag 28

Fredag 1

Løtenhallen

Forming og
aktivitetsdag

Aktivitetsgrupper
med bjørnungene

Aktivitetsdag ute
for hele
barnehagen.

Jeg har skrevet litt på hjemmesiden under «Hva sjer nå?» hos
Ekornbarna framover, om måneden fremover og hvilket fagområde vi
skal ha ett ekstra fokus på framover, og det er «Kropp, bevegelse og
helse»
Januar er over og vi er klar for å ta imot februar, mye aktivitet i
akebakken, skigåing og lek i snøen har preget en fin januar. Noen kalde
dager har det også vært, da har Ekornbarna laget is-pynt og blitt
ekstra godt kjent med eventyret "Geitekillingen som kunne telle til ti".
Hvert enkelt barn har fått laget sitt eget dyr i eventyret og fått ett
eierskap til dette og vi har sett og hørt at barna har brukt eventyret i
deres "frilek" i etterkant, noe som er veldig morsomt å observere.
Vi vil se nærmere på ett nytt fagområdet i februar, vi vil ha ett ekstra
fokus på kropp, bevegelse og helse. Dette passer jo fint siden
Ekornbarna skal noen turer til løtenhallen for å "turne og leke" seg i
basishallen tre tirsdager i februar. (Se mndplan/ukeplan for hvilke
tirsdager!)
Ekornbarna vil utforske og bli mer kjent med ulike frukter, grønnsaker
og annen mat som er bra for kroppen vår. Samtidig så vil vi prate om
hva som ikke er bra å spise for mye av. Vi vil smake, føle og lukte på
ulike ingredienser for å teste smaksløkene og bli mer bevisst på våre
sanser som vi har. Vi vil lese eventyret om "Karius og Baktus" løpet av
denne måneden også.
Fra og med onsdagen (uke 6) så vil vi ønske ei ny jente velkommen til
Ekornbarngruppa, vi vil ta henne godt imot alle barn og voksne på
Livensveen. To ekornbarn-jenter vil også samtidig flytte over til
"gamlestua" og vil bli bjørnunger/tiurunger fra om med uke 7.6.februar
besøksdag for nye søkere (kl.17.00-19.00) og karneval er satt til
15.februar.
Mvh Turid og Markus

