Månedsplan Tiur oktober
Uke 40
Tiurer ansvar for
fjøset

Mandag 3
Turdag

Tirsdag 4
Vi gjør klar til
høstfesten

Onsdag 5
Vi gjør klar til
høstfesten

Tiur ansvar for
fjøset

Mandag 10
Turdag

Høstferie(skolen)

Husk egen
sekk og
sitteunderlag!

Uke 42

Mandag 17

Bjørnunger ansvar
for fjøset.

Turdag

Vi starter inne på
avdelingen!

Husk egen
sekk og
sitteunderlag!

Uke 43

Mandag 24

Bjørnunger ansvar
for fjøset

Turdag

Husk egen
sekk og
sitterunderlag!

Velkommen til
høstfest!

Fredag 7
Barnas valg

Kl.15.30-16.45

Husk egen
Sekk!
Husk
sitteunderlag!

Uke 41

Torsdag 6

Turbo skal
være med
hjem til en
tiur!

Tirsdag 11

Onsdag 12

Vi samarbeider
med de to andre
avdelingene
denne uka!

Tur i nærmiljøet

Tirsdag 18

Onsdag 19

Vi deler i to
grupper:
Gr1: Tur til
biblioteket

Vi deler i to
grupper:
Gr1: Vi spiller
spill og leser bok
Gr2: Tur til
biblioteket

Gr2: Vi spiller

spill og leser
bok.
Tirsdag 25

Onsdag 26

Tur i nærmiljøet

Vi deler i to
grupper:
Gr1:
Formingsaktivitet
Gr:2 Tur i
skogen

Torsdag 13
Tur i
nærmiljøet

Torsdag 20
Tur i
nærmiljøet

Fredag 14
Barnas valg

Fredag 21
Barnas valg

Turbo skal
være med
hjem til en
tiur!

Torsdag 27
Tur i
nærmiljøet

Fredag 28
Barnas valg

Turbo skal
være med
hjem til en
tiur!

Viktige datoer/beskjeder:
•
•
•
•

Barna skal ha med seg egen lunsj i sekken sin mandag og tirsdag. Egen til frokost også, om man
spiser den i bhg. Onsdag, torsdag og fredag får barna lunsj i bhg. Vi serverer melk til frokost.
Ønsker at alle tiurene har sekk hver dag, vi drar på turer, vil at barna skal bære egen sekk og
lære seg til å ta ansvar for eget utstyr.
Vi starter inne på avdeling fra mandag 17.oktober i uke 42. Alle MÅ ha innesko!
Høstfest torsdag 6.oktober kl.15.30- 16.45. Velkommen! :)

Hei!
Da er oktober 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.
«Kommunikasjon, språk og tekst»
«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle som
språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer». «Barnehagen skal bidra til
at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og
utvikling»
Så denne måneden skal vi besøke Løten bibliotek, der vi skal se i bøker og låne bøker som vi kan ha i
barnehagen. Vi skal lese bøker i smågrupper, vi skal lytte til lydbok og vi skal leke med rim og regler.
I årsplanen er det presentert at vi skal jobbe i primærgrupper. For tiuren vil det bli slik at vi deler
gruppen i to. Jeg har utgangspunktet satt opp onsdager som gruppedager, men kan også være at vi gjør
det oftere i løpet av ukene som kommer.
Å kunne dele gruppa i to 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.
Fra og med uke 40 så skal vi starte opp med å sende med Turbo hjem til en tiur. (Vi trekker lapp, blir
mer spenning av dette) og som jeg introduserte på foreldremøte, er planen at alle tiurene skal få med seg
Turbo hjem ei helg og så tar den med i barnehagen på mandagen etter. Det vil følge med en bok der dere
skriver kort hva Turbo har gjort hjemme den helgen med barnet deres. Og så er det fint om dere tar et
bilde av Turbo og barnet deres å sender over til avdelingstelefonen til tiurene.

Hege, Ida og Markus

Så ønsker vi oktober velkommen!

