Månedsplan Tiur September
Uke 35
Revunger
ansvar for
fjøset.

Mandag 30
Turdag

Husk egen
sekk!

Uke 36
Tiur ansvar
for fjøset

Mandag 06
Turdag

Tirsdag 31
Lek i nærmiljøet!
Vi starter opp med å
lese om
«Dyra i
Hakkebakkeskogen»

Tirsdag 07
Dinosaur-klubb
4års-klubb
3-års-klubb

Mandag 13
Turdag

Tirsdag 14
Dinosaur-klubb
4-års klubb
3-års klubb

Brannvernuke!

Mandag 20
Turdag

Fredag 03
Vi besøker
dyrene til
Håkon Marius
kl.11

- Tur i skogen
- Naturbingo
- plukke
kvister

Lager en
vennskapssol

Onsdag 08
Vi deler gruppa
i to/tre:

Torsdag 09
Formingaktivitet

Fredag 10
Barnas valg

Torsdag 16
Formingaktivitet

Fredag 17
Barnas valg

Onsdag 15
Vi deler gruppa
i to/tre
- Tur i skogen
- maler steiner

Husk egen
sekk!

Uke 38
Revunger
ansvar for
fjøset

Torsdag 02
Formingaktivitet

-Tur i skogen
- Spiller ulike
spill

Husk egen
sekk!

Uke 37
Bjørnunger
ansvar for
fjøset

Onsdag 01
Vi deler gruppa
i to/tre:

Tirsdag 21
Dinosaur-klubb
4-års klubb
3-års klubb

Onsdag 22
Vi tegner og
ser på filmklipp
om brannbiler

Torsdag 23
Formingaktivitet

Fredag 24
Varslet
brannøvelse
cirka kl.10.00

Husk egen
sekk!

Uke 39

Mandag 27

Tirsdag 28

Onsdag 29

Torsdag 30

Fredag 01

Tiur ansvar
for fjøset

Turdag

Dinosaur-klubb
4-års klubb
3-års klubb

Vi deler gruppa
i to/tre

Formingaktivitet

Barnas valg

Husk egen
sekk!

- Tur i skogen
- fjøs-stell

Hei!
Da er september i gang, og månedsplan for tiurne er klar. Dette er et utgangspunkt, men
forandringer kan skje og vi ønsker å ha rom for å være spontane å gjøre andre ting underveis.
Som dere vet så skal «Dyrene i Hakkebakkeskogen» være en rød tråd igjennom hele året. Vi
skal starte å lese boken om dyra som bor i «Hakkebakkeskogen» ukene/månedene framover.
Planen er at vi leser litt hver dag, men det vil være i korte bolker, ønsker det skal være
lystbetont, så da er det greit å lese i korte drag, men mulig flere gang om dagen.
Vi skal bli godt kjent med alle dyrene og vi skal synge, gjøre morsomme aktiviteter og
formingsaktiviteter som har med dette eventyret å gjøre. Vi ønsker at barna skal få medvirke
slik at det vil bli mer interessant og de blir mer nysgjerrige på eventyret.
«Nærmiljø og samfunn» er det første fagområdet vi skal ha ekstra fokus på. De eldste barna i
barnehagen er jo godt kjent med nærområdet ved barnehagen, så planen er at vi også skal
utforske litt flere plasser etter hvert. Da mest i mosjømarka.
«Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent
med eget nærmiljø, samfunn og verden» Rammeplan s. 56
«Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner,
samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet» Rammeplan
s. 56
Jeg har i første omgang satt opp at vi deler gruppa i to-tre grupper på onsdager, men kan
være dager vi gjør det oftere. Å kunne dele gruppa i to/tre er en fin metode for å skape flere
gode relasjoner barn- barn og voksne- barn. Det skaper mer ro for barna og oss voksne, der vi
kan veilede og vi får sett hvert enkelt barn enda mer, vi kan gjennomføre ulike aktiviteter i
slike grupper, da er man sikker på at alle får vært med og at alle får oppmerksomhet som de
trenger.
Planen er at vi skal lage en «vennskap-sol» der barna selv skal få ta del i å fortelle hva som
er viktig å gjøre for å være en god venn. Vi ønsker at tiurene skal kunne leke med alle på
gruppen og bygge ett godt fellesskap i gruppa. «Vennskaps-sola kan vi ta frem i samlingstunder
løpet av året for å minne hverandre på hva alle må bidra med slik at alle har det fint på
gruppen. Vi vil også prate med barna om at man ikke bruker ordet «bestevenn», men at alle er
gode venner!
Dere foreldre er jo de viktigste rollemodellene for barna deres, så vær bevisste på hvordan
man prater om andre barn og at dere støtter opp under at det er viktig å ha flere å leke med
og ikke barne «en»! Vi ønsker et godt og trygt fellesskap på gruppa og generelt i barnehagen!
Ukas hjelper: Målet med å ha ukas hjelpere er at to og to barn skal kunne få lov til å være
delaktig i ulike gjøremål i barnehage hverdagen sammen med en voksen på gruppa. De skal få
kjenne at deres hjelp og samarbeid skal skape en god følelse og mestring. Man vil også være
med å bygge opp under gode relasjoner Lære seg å gjøre ting sammen og dele på ulike
arbeidsoppgaver sammen. Relasjon til voksen som er med vil også bli bedre og man får mer tid
en til en i slike situasjoner.

Det vil henge en stjerne på barnas plass når de er «ukas hjelper». Det er fra man-fre. En
voksen fra avdelingen vil etter ent uke henge sirkel/trekan på to nye plasser sik at er klart til
neste uke.
Rammeplanen sier: Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for
medvirkning på måter som er tilpasset alder, erfaringer individuelle forutsetninger og behov» (s 27)

Hege, Ida og Markus

Så ønsker vi september velkommen!

