Månedsplan tiur januar
Uke 1
Bjørnunger
ansvar for
fjøset.

Mandag 3
Tirsdag 4
Planleggings- Lek inne/ute
dag!

Onsdag 5
Lek inne/ute

Torsdag 6
Vi feirer 5årsdag.
Gratulerer😊

Fredag 7
Barnas valg

Tirsdag 11
Vi starter
opp med
Dinosaurklubb
Bjørneklubb
3-års klubb

Onsdag 12

Torsdag 13
Fredag 14
Formingsaktivitet Barnas valg

Tirsdag 18
Dinosaurklubb
Bjørneklubb
3-års klubb

Onsdag 19

Bhg stengt

Uke 2
Revunger
ansvar for
fjøset

Mandag 10
Turdag

Vi deler i
grupper

Lager rekvisitter
til «Bamses
fødselsdag»

Husk egen
sekk!

Uke 3
Tiur ansvar
for fjøset

Mandag 17
Turdag

Vi deler i
grupper

Lager rekvisitter
til «Bamses
fødselsdag»

Husk egen
sekk!

Uke 4
Bjørnunger
ansvar for
fjøset

Mandag 24
Turdag

Torsdag 20
Fredag 21
Formingsaktivitet Barnas valg

Tirsdag 25
Dinosaurklubb
Bjørneklubb
3-års klubb

Onsdag 26
Vi deler i
grupper

Torsdag 27
Vi feirer 6årsdag
Gratulerer😊

Fredag 28
Planleggingsdag
Bhg stengt

Husk egen
sekk!

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.

Godt nyttår alle sammen! Håper alle har hatt en fin juleferie med familie og venner!

Nytt år, ny måned, ny uke er i gang og mange nye muligheter og ny månedsplan ligger ut på
hjemmesiden. Dette er et utgangspunkt, men forandringer kan skje og vi ønsker å ha rom for å
være spontane å gjøre andre ting underveis.
JANAUAR – MYE LEK UTE OG VI TAR OPP TRÅDEN I GJENN MED «HAKKEBAKKESKOGEN»
I januar så er planen at vi skal selvfølgelig være mye ute å gå på ski, ake og leke i snøen. Vi
må bare nyte det mens vi har snøen her! Vi skal også ta flere turer til Budor, mosjømarka etc.
men på slike turer så vil vi være litt spontane, så jeg skriver det ikke opp på planen. Men kan
sende ut en SMS dagen før når vi har bestemt hvor turen går til.
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.
«ANTALL, ROM OG FORM»
«Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå
sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og
legge rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagliglivet, i teknologi, natur,
kunst og kultur og ved selv å vøre kreativ og skapende»

Så ønsker vi januar velkommen

Ida, Hege og Markus

