Månedsplan Ekornbarn Januar
Uke 2
Revunger ansvar for fjøset.

Mandag 7
Turdag

Ekornbarna starter opp
med å bli kjent med
eventyret «Geitekillingen
som kunne telle til ti».

Husk egen sekk!

Uke 3
Tiur ansvar for fjøset

Mandag 14
Turdag

Eksperimenterer med snø.
Fryser snø. Smelter snø?
Hva skjer med snøen?

Tirsdag 8
Leser
eventyr

Onsdag 9

Torsdag 10

Fredag 11

Lese/spiller
lottospill.

Lek inne/ute

«Geitekilling
en som
kunne telle
til ti»
Tirsdag 15

Onsdag 16

Torsdag 17

Fredag 18

Leser
eventyr

Fryser vann,
lager ispynt

Aktivitetsgrupper
med bjørnungene

Lager
rundstykker til
lunsj.

Tirsdag 22

Onsdag 23

Torsdag 24

Fredag 25

Leser
eventyret
om
«Pannekaka»

Forming og
aktivitetsdag

Aktivitetsgrupper
med bjørnungene

Tøm hyllene. Vi
vasker hyllene!

Tirsdag 29

Onsdag 30

Torsdag 31

Fredag 1

Lese eventyr

Forming og
aktivitetsdag

Aktivitetsgrupper
med bjørnungene

Husk egen sekk!

Uke 4

Mandag 21

Ekornbarna ansvar for
fjøset. Gir dyra mat og
drikke.

Turdag

Husk egen sekk!
Uke 5

Mandag 28

Revunger ansvar for fjøset.

Turdag

Feirer Gudbrand som
blir 3år 28.januar😊
Husk egen sekk!

Jeg har skrevet litt på hjemmesiden under «Hva sjer?» hos Ekornbarna
framover, om måneden fremover og hvilket fagområde vi skal ha ett
ekstra fokus på framover, og det er «Kommunikasjon, språk og tekst».
Vi skal gjøre oss ekstra godt kjent med to eventyr, «Geitekillingen som
kunne telle til ti» og «Pannekaka».
Vi skal også ta i bruk lottospill og andre spill som er med å forsterke
barnas begrepsforståelse, konsentrasjon og uttale i forhold til
ordlyder. Dette er ett fint verktøy som vi vil bruke i mindre grupper.
Vi vil også starte opp med «Dagens hjelpere» fra og med uke 3. Da vil
jeg fortsatt ha en gutt og en jente sammen så langt det lar seg gjøre,
men vil bytte litt om på parene.
Vi har også byttet litt på bordplassene inne på avdelingen, slik at man
kan sitte med noen andre på gruppen også, det er viktig å kunne komme
overens med alle på gruppa og kunne forholde seg til noen man ikke hele
tiden leker sammen med.
Vi har også under samlingsstundene begynt å sitte litt annen hver jente
og gutt, dette for å bevisstgjøre hvem som er gutter og hvem som er
jenter, og det er viktig å blande oss litt under slike fellesaktiviteter.
Vi vil starte opp med turer til Løtenhallen der vi skal være i
«turnhallen», det vil stå på månedsplan og ukeplan når vi skal i vei. Vi
har fått en time(kl.10.00-11.00). Da kjører vi de bilene vi har i
barnehagen. Er det noe spørsmål rundt dette, så ta kontakt😊
6.februar så er det besøksdag for nye barnehagesøkere. Mener
tidspunktet er fra 17.00-19.00.
Mvh Turid og Markus

