Månedsplan tiur februar
Uke 5
Revunger
ansvar for
fjøset.

Mandag 31
Turdag

Tirsdag 1
Dinosaurklubb
Bjørneklubb
3-års klubb

Uke 7
Bjørnunger
ansvar for
fjøset

Uke 8
Revunger
ansvar for
fjøset

Torsdag 3
Fredag 4
Formingsaktivitet Barnas valg

-Leser bok
om «kroppen
vår»
- smakstest

Lager rekvisitter
til «Bamses
fødselsdag»

Tirsdag 8
OL Livensveen

Onsdag 9
OL Livensveen

Torsdag 10
Fredag 11
Formingsaktivitet OL Livensveen

Vi feirer
6års-dag

-Ski
-Skøyter
-flaskebane
- aking
- curling
- lek i snøen

-Ski
-Skøyter
-flaskebane
- aking
- curling
- lek i snøen

Mandag 14
Turdag

Tirsdag 15
OL Livensveen

Onsdag 16
OL Livensveen

-Ski
-Skøyter
-flaskebane
- aking
- curling
- lek i snøen

-Ski
-Skøyter
-flaskebane
- aking
- curling
- lek i snøen

Tirsdag 22
Dinosaurklubb
Bjørneklubb
3-års klubb

Onsdag 23
Deler i
grupper:

Husk egen
sekk!

Uke 6
Tiur
ansvar for
fjøset

Onsdag 2
Deler i
grupper

Mandag 7
Åpning av
OL
Livensveen

OL
Livensveen

Mandag 21
Turdag

Husk egen
sekk!

-Leser bok om
«kroppen vår»
-smakstest

Lager rekvisitter
til «Bamses
fødselsdag»

-Ski
-Skøyter
-flaskebane
- aking
- curling
- lek i snøen

Torsdag 17
Fredag 18
Formingsaktivitet Premieutdeling
for deltagelse
på OL
Livensveen
Lager rekvisitter
til «Bamses
fødselsdag»

Torsdag 24
Fredag 25
Formingsaktivitet Vi ser film

Lager rekvisitter
til «Bamses
fødselsdag»

Vi vasker
hyller. Ta med
alle klær
hjem!

Datoer som er viktig:
-

Vi forsetter med å starte dagen inne. Kommer dere når barnehagen åpner kommer
dere opp til gamlestua, men kommer dere fra 07.15 så møter dere nede hos tiurene
når vi er på gult nivå.

-

Kommer dere mellom 09.00-09.30 på mandager(turdager) så skal dere være ferdig

-

påkledde, for da skal vi ut til 09.30 alle sammen.
Uke 6-7 er satt av til OL Livensveen. Avslutter med premieseremoni fredag

-

18.februar.
Uke 9 er det vinterferie på skolen, om dere vet allerede nå om barnet deres skal ha
fri noen dager så gjerne gi beskjed så fort som mulig!

Ny månedsplan for februar 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.
FEBRUAR – OL LIVEENSVEEN OG «KROPPEN VÅR» ER FOKUSET DENNE MÅNDEN
Som dere ser så er OL Livensveen som står litt ekstra i fokus denne måneden. Da er det slik at
vi må planlegge ut ifra gult nivå i barnehagen, og kan da ikke blande oss med alle barna og alle
ansatte. Så vi må forholde oss til den samarbeidskohorten vår og planlegge eget opplegg for
tiurene.
Jeg har skrevet opp litt av de aktivitetene på planen vi tenker vi skal gjennomføre løpet av OL
Livensveen. Det er selvfølgelig vær og føre som bestemmer hva vi får gjort de ulike dagene.
Med det er viktig at barna har skia i barnehagen for vi skal ta flere turer til budor og plasser
der vi kan få gått på ski. Det kan fort bli en dag til med skøyter, men da vil vi gi beskjed når
det blir. Så jeg skriver ikke opp på planen når vi skal dra til budor etc. det må vi bare ta når
vi ser at forholdene er greie. Men som jeg har nevnt tidligere kan vi sende en SMS om det blir
noen spesielle planer.
Vi vil avslutte med en egen premieseremoni for tiurene den 18.februar. Da vil de få et diplom
eventuelt en annen premie får vel gjennomført OL Livensveen. Planen er også å servere pølser til
lunsj denne dagen.
Eller så vil vi også ha litt fokus på «kroppen vår». Da skal vi se nærmere på hvordan kroppen
fungerer. Hvordan ser vi ut innvending, hva er smaksløker? Hvorfor fungerer kroppen med nok
mat? Og hva skjer med kroppen om vi spiser for lite mat? Hvem bestemmer over din kropp? Hva
har vi lov til å gjøre med andres kropp? Mange spørsmål vi kan undre oss om.
Vi skal også ta opp tråden med «Dyra i Hakkebakkeskogen», vi skal fortsette å lese eventyret
og vi skal begynne å lage noen enkle rekvisitter og pynt til selveste «Bamsefar fødselsdag» som
er i mars.
Vi skal også fortsette med «Ukas hjelpere» noe vi syntes har vært positivt og som vi ser er bra
for barna og barna selv synes det er stas.

VIKTIG MED RIKTIG KLÆR OG SJEKK I JEVNE MELLOM ROM AT BARNA DERES HAR DET
SOM TRENGS AV SKIFT.
Minner på at det er deres foreldre som skal bestemme hva deres barn skal ha på seg, her må
man være tydelig og forklare hvorfor barnet ikke kan velge hele tiden hva den skal ha på seg.
Men barnet kan ha medbestemmelse med det kan da være mellom to valg. Vil du ha de blå eller
røde vottene. IKKE vil du ha hansker eller votter. Fordi barnet tenker ikke over at hansker er
mye kaldere enn votter. Så her må dere foreldre være tydelige. Dette var ett eksempel..
For at barna deres skal ha det fint ute, så er det viktig at de har tynn-ull innerst og ulvangsokker. Har de bomullsokker eller bomullsklær innerst så blir de fortere kalde. Vi skifter jevnt
med votter, så dette er en ting man MÅ ha nok av i barnehagen.
«KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE»
«Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og
matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk psykisk helse».
«Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling
og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetinger»
«Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og
andres grenser»

Så ønsker vi februar velkommen

Ida, Hege og Markus

