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Uke 44 Hvordan er været??
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Uke 45 Vi har økt fokus på lesing og leser forskjellige bøker og synger masse sanger.
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Uke 47 Vi baker og pynter pepperkaker
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«Når en
JuleVi har vår første PLANLEGGINGS
pepperkakehemmeligheter adventsamling
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kaker…»
Uke 48 Ser du noe eller hører noe om julehemmeligheter, ber vi deg slette dette fra minnet
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I november må vi snakke om de ulike værendringene i naturen. Kanskje lærer vi oss hva

værmelding, termometer, regnmåler og minusgrader betyr? Vi lager oss en værkalender og
funderer over de ulike værtypene. «Hvilken dag er det i dag?? Hvilken dag er det i dag? Er det
mandag…?» Rammeplanen for barnehager sier : «Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til
at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I
barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid
og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet,
bevissthet og utvikling. I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som
kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur.» Kanskje vi leser bøker på engelsk

og underes litt over det.

I løpet av måneden tar vi også adjø med Grise og Nøffe som kommer tilbake som mat til oss. Vi
under oss rundt det.
Det nærmer seg jul og vi ønsker at alle barn har med seg ett tomt og rent syltetøyglass uten
etikett, for vi skal lage julehemmeligheter
Vi skal bake og pynte pepperkaker og tar med
oss gode og gamle baketradisjoner inn i mot jul. Barnehagen har bakeforkler og dere trenger
ikke å tenke mer på dette
Vi ber dere sette av tirsdag 13.desember til Luciafeiring og
julemarked. Dette arrangementet er på ettermiddagen og nærmere informasjon kommer.
MINNER OGSÅ OM AT BARNEHAGEN ER STENGT FREDAG 26.NOVEMBER, DET ER DA
PLANLEGGINGSDAG FOR BARNEHAGENSPERSONALE 😊

Nina har sin siste arbeidsdag hos oss fredag 18.november og ønsker henne lykke til med nye
utfordringer! Samtidig ønsker vi Marius velkommen tilbake fra mandag 21.november

Nina, Ann-Kristin, Stian, Sanna og Iren

