SEPTEMBER
2017
TEMA: Skapelsen / eventyret om ” Pannekaka”
UKE:

MANDAG

MÅL: Undre oss over hva Gud har skapt

TIRSDAG

ONSDAG

35

36

4.
UTEDAG!
Husk matpakke!
Vi leker på Nøstehagen

5.
Samling Gud skapte fjell
og daler

6.
1 og 2-årsgrupper
kl.09.45-10.30

TORSDAG

FREDAG

31.
Samling Gud skapte
himmel og hav

1.
Sang/bevegelsessamling
ute

7.
Samling Eventyret om
”Pannekaka”

Varmlunsj
8.
Sangsamling kl.10 på
Apekatten

14.
Samling Eventyret om
”Pannekaka”

Varmlunsj
15.
Forming Vi maler
naturbilder

Møtedag
37

11.
UTEDAG!
Husk matpakke!
Vi gir vann til hønene

12.
Samling Gud skapte trær
og blomster

13.
1 og 2-årsgrupper
kl.09.45-10.30

Møtedag
38

18.
UTEDAG!
Husk matpakke!
Vi leker på Nøstehagen

19.
Samling Gud skapte
dyrene

Varmlunsj
20.
1 og 2-årsgrupper
kl.09.45-10.30

21.
Samling Eventyret om
”Pannekaka”

22.
Sangsamling kl.10 på
Apekatten

28.
Brannøvelse
Sang/bevegelsessamling
ute

Varmlunsj
29.
Avslutningssamling for
Vigdis kl.10 på
Apekatten
Varmlunsj

Møtedag
39

25.
UTEDAG!
Husk matpakke!
Vi gir vann til hønene
Julie og Filippa 2 år! Hurra

26.
Samling
Gud skapte mennesket
Foreldremøte Kl 19-21
Møtedag

27.
1 og 2-årsgrupper
kl.09.45-10.30

Hva har vi gjort i august?
August har vært en spennende måned på Nøtteliten.
Vi har tatt imot tre nye barn – velkommen! Vi har
brukt tiden til å bli kjent med hverandre og med
barnehagen, spesielt Nøtteliten og uteområdet. Det
er tydelig å se at barna liker seg ute, derfor prøver
vi å være ute så ofte vi kan.
Vi har fokusert på samhold og vennskap. Vi lærer
hverandre å dele på lekene, samt leke sammen, og
være gode med hverandre. Viktig at alle barna på
Nøtteliten skal finne sin plass i barnegruppa.
Vi har hatt sangsamlinger med bli kjent-sanger, og
navnesanger .Dette gjør vi for at barna skal bli
kjent med hverandre og for å hjelpe barna med sin
identitetsbygging. Vi bruker sang og musikk mye
sammen med barna, det sprer glede og fellesskap.
Takk for en fin måned! Vi gleder oss til
fortsettelsen☺

Hva skjer i september?
I september fortsetter vi med å bli bedre kjent med
hverandre og barnehagen, . Vi får 3 nye barn som
skal finne sin plass i barnegruppa. Derfor vil
hovedfokuset vårt fremdeles ligge på å gi omsorg
og trygghet.
I temasamlingene skal vi ta for oss eventyret om
”Pannekaka”
Vi skal også bli enda bedre kjent med Skapelsen.
I hele september vil vi ha samlinger om de ulike
dagene Gud skapte. Hva skjedde på de ulike
dagene, i tillegg skal vi skape det Gud skapte
gjennom ulike formingsprosesser.
For oss på Nøtteliten er det formingsprosessen
som er viktig når vi har formingsaktiviteter. Det er
ikke alltid dere får med et produkt hjem, men vi
henger opp bilder av prosessen. Vi voksne på
Nøtteliten er opptatt av at forming skal skje på
barnas premisser, de bestemmer selv om de har
lyst eller ikke. Vi ønsker at barna skal oppleve
mestringsglede og felleskap når de skaper.
Vi gjør noe sammen som er morsomt !

Rammeplanen:
I år skal barnehagen blant annet ha fagområdet: Kommunikasjon,
Hilsen Nøtteliten v/Ingrid Linnea
språk og tekst som hovedtema . Derfor j vil vi jobbe mye med
Norske folkeeventyr og formidlingen av disse.
” 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”
(Rammeplan, 2017. s. 48).

Øvrig info:
-

-

-

-

-

Nå begynner det å bli høst og det
er lurt med tykkere dyner/poser i
vognene til barna. Ta også med
parkdress og noe tykkere tøy til å
ha under hvis det trengs.
Hver fredag anbefaler vi at dere
ser over skiftetøyet og uteklærne
og det er noe som trenger å vaskes
eller fylles på. Vi sier ifra hvis det
mangler noe ☺
Tirsdag 26 sept er det
foreldremøte fra kl 19-21(mer info
kommer)
Torsdag 28 sept skal vi ha
nasjonal brannøvelse, vi kommer
til å snakke om det med barna,
men fint om det kan snakkes om
det hjemme også. Vi er ute når
alarmen ringer.
Vigdis sin siste arbeidsdag i
barnehagen blir fredag 29 sept

Varmlunsj i september:
Uke 36: Kjøttkaker i brun saus
med grønnsaker og poteter
Uke 37: Havregrynsgrøt
Uke 38: Lapskaus
Uke 39: Fiskekaker m/tilbehør

