Oktober Ekornbarn 2018-2019
Vi har hatt en fin september måned hvor vi har brukt tiden på å bli kjent med nærområdet vårt som
er utenfor gjerdet, og vi skal fortsette å benytte oss av dette. Vi vil hovedsakelig være i «lille» og
«store» hamninga fremover. Der finner ofte barna tilbake til lek de har hatt tidligere og det er trygt å
være på samme plass over en periode. Barna har også pratet på at de bor i Løten. De har fått sett
kommuneskiltet til Løten. Vi fant ut at alle bor i Løten, så var det også ett barn som sa: «Men jeg bor
jo på rokoberget», så pratet vi om at det også er i Løten kommune.
I uke 39 så startet vi opp med «Dagens hjelpere», der to og to samarbeider med ulike gjøremål som
vi gjør løpet av barnehagehverdagen, f.eks. fylle på flasker, ordne mat til lunsj, hive søppel o.l. Dette
tenker vi å gjøre fram til juleferien, så får vi ta en evaluering på dette etterpå. Målet er at barna skal
lære seg å samarbeide, forholde seg til oppgaver de skal gjøre, barn-barn relasjon og barn- voksen
relasjon, så er det også en kvalitetssikring for oss voksne at alle barna får være med å delta i ulike
gjøremål. Så henger det en stjerne på barnets plass, så er de «Dagens hjelpere» 😊
På turdagen, som er lagt til mandagene, så skal alle ha med egen tursekk (merk sekk med navn) med
matpakke (brød ev. litt kjeks, frukt/grønnsaker, kald drikke i tillegg til varm/temperert drikke. Alle må
også ha med eget sitteunderlag. Husk å merke alle eiendeler! Det begynner å bli kaldt i lufta så tynne
gode «spisevotter» (IKKE FINGERVOTTER) skal ligge i tursekken.
De barna som sover kan nå ta med seg sovepose. Alle må ha regntrekk/myggnett og kattenett! Vi
møtes fortsatt på Nystua når vi kommer før 7.30. Frokosten starter på egen avdeling 7.30-8.30. De
som kommer mellom 7.00-7.30 og har spist hjemme, kan gjerne ha med seg en fruktbit/yoghurt el.
lignende da vi opplever at de også aller helst vil spise med oss på egen avdeling etterpå.
Av klær og utstyr er det nå høst og vi har behov for følgende klær og utstyr:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ullundertøy-minst to sett
Ullgenser og ullbukse
Fleece genser og bukse – to sett er fint å ha.
Vindtett og vanntett dress eller bukse og jakke (de som går på do ute, bør ha to delt sett)
Regnbukse og regnjakke
Gode gortex sko, docboots eventuelt støvler med ullsåle og plass til ullsokk.
Ullsokker og ulvangsokker/trysilsokk
Ull-lue
Hals/bøff
Ullvotter
Regnvotter- helst to par
Undertøy

Vi minner om merking av alt tøy! Alt vått tøy må tas med hjem for tørking da dette tørker svært
dårlig i barnehagen. Så alltid se over plassen ved henting!
Vi ønsker også at barna kommer kledd i tynn-ull sett når de kommer i barnehagen, vi er mye ute, så
det letter påkledningen for både oss voksne, men ikke minst deres barn som vil/skal lære seg å «å
klare selv».
ULL ER GULL!!
Sett av torsdag den 4/10 da vi inviterer til høstfest i barnehagen, se invitasjon på avdelingen.

Et gjennomgående tema for oss ekornbarna i år vil være: «Å være en god venn» og «Jeg kan!».
Dette er temaer vi jobber med jevnt og som vi syns er veldig viktige. Vi ønsker at dere øver på
selvstendighetstrening hjemme også, slik at dette blir morsommere i barnehagen 😊
I måned framover vil vi ha ekstra fokus på vennskap, vi skal lage vennskapssirkel, lese bøker om
vennskap, synge og høre på sanger om vennskap. Og kanskje vi finner på noe annet lurt sammen
også.
Er det noe dere lurer på så er det bare å spørre i vei!

Hilsen Turid og Markus

Månedsplan Ekornbarn Oktober
Uke 40

Mandag 1

Fjøsstell. Gir mat og
drikke til dyra. Ser
nærmere på hva
kaninen spiser/drikker?

Turdag

Uke 41

Tirsdag 2

Onsdag 3

Torsdag 4

Fredag 5

Høstfest

Feirer Jacob
Andree 3år
Gratulerer😊
(7okt)

Onsdag 10

Torsdag 11

Fredag 12

Lager
vennskapssirkel

Deler gruppa i
to. Lesegruppe
og utegruppe.

Samlingsstun
d ute/inne
om
vennskap.

Onsdag 17

Torsdag 18

Fredag 19

Forming og
aktivitetsdag

Aktivitetsgrupp
er med
tiurer/bjørnung
er.

Lager grove
rundstykker
til lunsj og
dekker bord.

Onsdag 24

Torsdag 25

Fredag 26

Forming og
aktivitetsdag

Aktivitetsgrupp
er med
tiurer/bjørnung
er

lager
tollkrem til
høstfest.
Husk egen
sekk!
Mandag 8

Vennskapssirkel
Fokus på vennskap?
Hva er en god venn?
Leser bøker om
vennskap.

Turdag

Uke 42

Mandag 15

Vennskapssirkel
Fokus på vennskap?
Hva er en god venn?
Leser bøker om
vennskap.

Turdag

Tirsdag 9

Husk egen
sekk!
Tirsdag 16

Husk egen
sekk!
Uke 43

Mandag 22

Fjøsstell. Gir mat og
drikke til dyra. Ser
nærmere på hva
hønene spiser og hvor
kommer egget ut?

Turdag

Husk egen
sekk!

Tirsdag 23

