Tema: Vi gikk en tur i skogen...

Mandag

Mars 2017

Tirsdag

Uke nr 9

Onsdag

Torsdag

1.

Ordensbarn:
Tale og Eirik

VINTERFIRE
Uke nr 10
Ordensbarn:
Eik og Hedda

Uke nr 11
Ordensbarn:

Pål og Nathalie

Uke nr 12
Ordensbarn:
Emilis og Lukas

Uke nr 13
Ordensbarn:
Robin og Carmen

6.
Grupper:
Forming, musikk
og drama
13.
Grupper:
Forming, musikk
og drama
20.
Grupper
Forming, musikk
og drama
27.
Grupper:
Forming, musikk
og drama

7.

TUR
Med mat under
åpen himmel
14.

TUR
Med mat under
åpen himmel
21.
TUR
Med mat under
åpen himmel
28.
TUR
Med mat under
åpen himmel

8.
Grupper:
Språkgrupper
Førskolegrupper
15.
Grupper:
Språkgrupper
Førskolegrupper
22.
Grupper:
Språkgrupper
Førskolegrupper
29.
Grupper:
Språkgrupper
Førskolegrupper

FORELDREMØTE

TUR
TUR

TUR

TUR

Fredag

2.

3.
Lekedag

9.

10.
HIPP HIPP HURRA
JULIUS 6 ÅR IDAG
EIRIK OG PÅL
(11.03) 6 ÅR
17.
Lekedag

16.

23.

24.
Lekedag

30.

31.
Lekedag

TUR

Hva har vi gjort forrige måned?

Hva skal vi gjøre denne måned?

Fokus denne måneden har vært på vennskap og
følelser. «Hva er en følelse?», «hvordan vet vi om noen
er sint?», «hva kan vi gjøre når noen er trist?». Dette er
spørsmål vi har jobbet rundt sammen med barna. Barna
kommer med mange kloke meninger og kreative
løsninger. Vi får øvd oss i å lytte til andre, ta hensyn til
hverandre og vente på tur.

Barna har mange kunnskaper, og er interessert i alt.
Trær, blomster, busker, nøtter, nyper, strå, kongler,
bær, sopp, pinner, blader, insekter og dyr. ”Plantene
kommer fra jorda. De vokser og de kommer fra frø. De
trenger vann for å bli store og sterke.” Er alle blader
like? Ja, tenker barna. Men plutselig ser de forskjell.
Ingen er helt like. Barna finner straks interesse for
bladenes mønster. De er forskjellige! I mars måned
kommer vi til å fokus på forandringer i naturen. Vi
kommer til å se etter planter som spirer og gror, som
forandrer farger, dyrene og insekter som våkner til
livet.

I februar måned har vi vært på mange flotte turer i
nærmiljøet. Vi hadde både fine dager med sol og noen
veldig våte dager, hvor vi gjemte oss godt inn i skogen
under trærne med varm kakao i termosen. På turer
plukket vi bjørkekvister som vi brukte til fastelavensris.
Den 24. februar braket det løs for Karneval, og store og
små kom utkledd til barnehagen denne dagen. I
hopetall kom både prinsesser, cowboyer, brannmenn,
politikonstabler, sjørøvere og flere med. Vi hadde en
kjempekjekk samling og disco nede på spurvene. Det
var stor stas. Barna var med å laget en pinjata som vi
brukte til å slå" katten ut av sekken".
Vi fortsetter med språkgrupper/ førskolegrupper hvor vi
skal jobbe med skole begreper, inkludering og
matematikk begreper som mengde og plassering.
Vi forbereder oss også på turen vår til Mjølfjell, vi lager
startnummer til skirennet og har samtaler rundt hva
barna lurer på rundt turen. Husk foreldremøte ang
turen 29 mars kl 18:00

Vi skal ha gym på fotballbanen: Hinderløype, fotball,
sangleker og ball-lek. Vi hopper strikk og bruker
hoppetau.
I løpet av denne måneden kommer vi også til å ha
foreldresamtale: overgang barnehage- skole. Disse
samtaler er obligatoriske.

Praktiske opplysninger
 Viktig å merke tøy og viktig å sjekke at barnet har det som trengs
 Fint hvis alle barna kan ha en flaske stående i bhg.
 Er det noe dere lurer på så er det bare å ta kontakt.
 Viktig info vil dere finne på hjemmesiden til barnehagen www.skogenbarnehage.no.
 Mail: joanna@skogenbarnehage.no

