November
Sjiraffen – 2017
uke
44

Mandag
FØRSKOLE

30

½ gr: lager papir
½ gr: lekegruppe

45

Barnas ønske

Eventyr

6

Eventyr

13

20

Ut i fra hva som barna ønsker på
barnemøtet.

48

Eventyr

31

Bibelsamling

27

Ut i fra hva som barna ønsker på
barnemøtet.

Bibelsamling

7

14

Bibelsamling

TUR/UTEDAG

TUR/UTEDAG

21

TUR/UTEDAG

8

15

22

Ta med matpakke, drikke, vanter
og sitteplate i en sekk
Vi går til Tomineborgdalen kl 10.00

28

TUR/UTEDAG

29

Ta med matpakke, drikke, vanter
og sitteplate i en sekk
Vi går til Kjappen kl 10.00

Torsdag
FØRSKOLE

2

FØRSKOLE

Fredag
Teater

3

” Andungen” kl 10.00 på Apekatten
Barnemøte
Varmlunsj: Kjøttboller med
grønnsaker og pommes frites

½ gr: lager papir
½ gr: lekegruppe

Ta med matpakke, drikke, vanter
og sitteplate i en sekk
Vi går til Åspavelsjongen kl 10.00
vær forbehold

Tema: Jona i hvalens buk

Tema: Daniel i løvehulen

1

Ta med matpakke, drikke, vanter
og sitteplate i en sekk
Vi går til Tomineborgdalen kl 10.00

Tema: David og Goliat

Bibelsamling

Onsdag
TUR/UTEDAG
Ta med matpakke, drikke, vanter
og sitteplate i en sekk
Vi går til Fjellheim lekeplass kl
10.00

Tema: Den sterke Samson

Ut i fra hva som barna ønsker på
barnemøtet.

47

Tirsdag
Bibelsamling
Tema: Jerikos murer

Tema: planeter og
verdensrommet

46

Tema: Eventyr

9

Tema: Tall
Vi øver på parrkobling

Forming

10

Vi maler
Varmlunsj: Fiskepinner med

grønnsaker og potetmos

FØRSKOLE

16

Tema: Mengder og former
forsøk, hvordan kan ulik form
ha samme mengde?

FØRSKOLE

23

Tema: Mengder og former
forsøk, hvordan kan ulik form
ha samme mengde?

FØRSKOLE 30
Tema: Tall, mengder og
former

Sangsamling 17
Felles inne på Apekatten kl 10.00
Varmlunsj: Kokt torsk med potet,

gulrøtter og eggesmør
PLANLEGGINGSDAG

24

Barnehagen er stengt

Teater
” Noen daler ned i skjul”
Kl 10.00 på Apekatten
Varmlunsj: Spagetti med kjøttsaus

1

Oktober på Sjiraffen
Denne måneden har vi dykket inn i FORUT sitt opplegg, som i år har hatt fokus på Sri Lanka. Igjennom
opplegget blir vi kjent med hvordan barn i andre land lever i forhold til her i Norge. Barna får kunnskap
om globale forskjeller, ulikheter og sammenhenger. Vi har snakket om at vi respekterer hverandre
uansett, farge, kultur eller livssyn. Vi ønsker og gi barna gode holdninger i forhold til ulike kulturer,
etnisitet og utseende og trenger hjelp av dere for å få dette til.
Vi har fått se filmsnutter fra Sivatas familie og hvordan de lever. Hva spiser de? Hvordan ser det ut der
han bor?
Vi har laget rooti, som er en slags pannekake. Barna synes det er spennende å smake på noe nytt.
Barna har vært ivrige i å lage produkter som vi solgte på årets FORUT aksjon. Det er en stor og viktig
oppgave som vi har fått ta del i. Det er litt rart og vanskelig å forstå at andre barn i andre land ikke har
det like godt som i Norge.
På førskolegruppen denne måneden har miljø vært i fokus. Vi har blitt bedre kjent med hvor de ulike
typene avfall skal sorteres. Vi har sett på noen klipp fra loops miljøskole,
(http://miljøskole.no/video/veien-til-sorteringsfabrikken/ )
Vi har gravet ned søppel, for å se hva som blir borte og ikke. Dette skal vi grave opp igjen til våren. Hva
har skjedd med det vi la der?
Som miljøsangen vår sier ” Mange ting kan brukes igjen, og igjen og igjen og igjen”, dette må vi
selvfølgelig undersøke. Vi skal lage papir som avslutning på miljødelen nå i slutten av november. Vi har
hatt miljødag hvor vi fikset og ordnet i hagen vår og var på søppel-jakt i nærområdet.
I to uker har vi hatt besøk av Laia og Ingrid som er studenter ved høyskolen i Sørøst-Norge. De har hatt
ulike aktiviteter sammen med noen av barna. Fokuset har vært på språk og matematikk. De kommer
tilbake i fem uker til våren.
I november starter vi opp med eventyrprosjektet igjen. Vi ønsker å ha barna med i hele prosessen så vi
begynner med barnemøte, hvor barna får fortelle hvilke eventyr de ønsker. Ut i fra disse ønskene finner
vi ut hva som blir eventyrprosjektet i november.
Tema for førskolen i november er tall, mengder og former. Som rammeplanen sier skal vi denne
måneden ha ekstra fokus på å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelpe barna til å forstå
sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Vi skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette
for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved
selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet
og motivasjon for problemløsing.
Høsthilsen fra Sjiraffene v / Charlotte og Katharina

Viktig informasjon og datoer:
Fredag 3. november: Vi får teaterbesøk
«Andungen» kl 10.00
Fredag den 24 nov er barnehagen stengt,
vi har planleggingsdag.
Fredag 1. desember: Vi får teaterbesøk «
Noen daler ned i skjul» kl 10.00
Oslo-tur: Vi planlegger å dra på Sjiraffens
årlige Oslo tur den 6 desember.
Nå som temperaturen blir lavere setter vi
stor pris på om dette kan få flytte inn i
barnas skap:
- lue / pannebånd
- tykk fleecbukse og genser / ulltøy
- hals
- votter og vanter
Pass på at det ligger skift i barnas kurver ☺
Tusen takk for hjelpen

Tusen takk for et fantastisk oppmøte på
årets FORUT- aksjon! Koselig at så mange
hadde tid til å komme 😊 Vi fikk inn
16187,-

