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Elefanten
Uke
40

Tema: FORUT – Sivatas og månefesten
Mandag
FORUT

2

Tema: Vi reiser til Sri Lanka, vi får
se ulike ting fra Sri Lanka
kl 10.00

41

MILJØDAG

9

Vi samles i sandkassa kl 10.00
Vi har ulike aktiviteter
Fiskepinner i lompe til lunsj

42

Kjøkkenuke

43

Bibelsamling

16

Eventyrsamling
Tema: Pannekaka

Tema: Monki møter Yanay
og Film fra Sri Lanka
Varmlunsj: Havregrøt

FORUT

FORUT

23

FORUT

10

Eventyrsamling
Tema: Pannekaka

4

Bibelsamling

11

Tema: Josef redder familien
sin
kl 10.00 på Leseløven

17

FORUT

24

Bibelsamling

Bibelsamling
Tema: Den sterke Samson
kl 10.00 på Leseløven

Fredag
5 FORUTSANGSAMLING

Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag i sekken.
(Vanter ved behov)
Vi går kl 10.00 til Tomineborgdalen
Hipp hurra for Jakob 4 år!

FOTOGRAFERING

6

Kl 10.00 på Apekatten

12

13

Kl 10.30

18

TUR/UTEDAG

19 FORUTSANGSAMLING 20

Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag i sekken.
(Vanter ved behov)
Vi går kl 10.00 til Vikingskipet

25

Tema: Jerrikosmurer
kl 10.00 på Leseløven

31

Torsdag
TUR/UTEDAG

Fotograferingen starter fra kl 09.00
Ta med matpakke

Tema: Vi lager Rooti en slags
pannekake
film fra Sri Lanka

Sangsamling kl 10.00
Velkommen til
FORUTAKSJON
15.30-17.00

30

Onsdag
Bibelsamling

Tema: Josef jobber for Farao i
Egypt
kl 10.00 på Leseløven

Tema: Den jålete påfuglen
og Film fra Sri Lanka
Varmlunsj: Stekt laks med
franske grønnsaker og
potetmos

Tema: Den snille broren min og
film fra Sri Lanka
kl 10.00

44

3

Tema: Reisen på veien
og Film fra Sri Lanka

Tema: Moses i sivet
kl 10.00 på Leseløven
Hipp hurra for Jonathan 4
år! (15/10)

FORUT

Tirsdag
FORUT

TUR/UTEDAG

Kl 10.00 på Apekatten

26

Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag i sekken.
(Vanter ved behov)
Vi går kl 10.00 til Tomineborgdalen

1

TUR/UTEDAG

2

Ta med matpakke, drikke,
sitteunderlag i sekken. (Vanter ved
behov)
Vi går kl 10.00 til Fjellheimskole

Teater 27
Vi får besøk av teater og skal få
se ” Andungen” kl 10.00 på
Apekatten
Varmlunsj: Havregrøt

Sangsamling 3
Kl 10.00 på Apekatten

September på Elefanten
• Denne måneden har vi jobbet med ulike eventyr. Vi har jobbet videre med eventyret om den syvende far i huset og startet opp med Askeladden som kappåt med
trollet. Vi har fått blitt kjent med eventyret på ulike måter, eventyr, film, dramatisert og malt/ tegnet. I dramatiseringen om Den syvende far i huset, fikk barna være
de ulike rollene. Det er gøy å se hvor fort barna husker replikkene til de ulike karakterene og tar etter væremåtene de så på filmen.
• “Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god
helse”. ( KD: 2017).
Vi var så heldige at vi fikk komme på besøk hos Ludvig Peder og familiens gartneri en torsdag i september. Her fikk vi innblikk i hvordan salaten og agurken blir til. Vi
fikk med oss salatspirer og frø som vi skal prøve å drive frem inne på Elefanten utover høsten. Vi fikk smake på salat og agurk, og kjørte tog igjennom hele
produksjonen, dette var kjempestas!
• I kjøkken- uka vår laget vi rundstykker til lunsj en dag og vi poppet popp- corn i lavvoen. For å la barna ta en større del i «matproduksjonen» som skjer i barnehagen
smører de nå sin egen mat til ettermiddagsmåltidet. Dagens barn skal få være med
på borddekking til lunsj og klargjøring av frukt og skrelling av gulrot. Dette kommer til å rullere.
• Vi fikk besøk av Andra og Victoria som flyttet før sommeren. Dette var veldig koselig. Vi lekte sammen og
fikk høre om hvordan begge jentene har det i ny barnehage ☺
• Ute uka ble fylt av mange fine uteopplevelser i godt ”norsk høstvær”. I lavvoen var det varme på ovnen hele
uka slik at man kunne gå ut og inn litt som man ønsket. Vi har blant annet grillet pølser på bålpanna og poppet
popcorn i lavvoen. Vi har også laget pass som vi skal bruke når vi skal starte på reisen vår til Sri Lanka.
Takk for oppmøte på foreldremøte! Koselig at så mange hadde mulighet. Til dere som ikke hadde mulighet,
er det flott om dere får lest referatet slik at dere får et innblikk i hva som ble snakket om.
I Oktober kommer temaet til å være FORUT. Vi bli kjent med Sivatas og hans familie. Opplegget
avsluttes med at dere er invitert til FORUT-aksjon i barnehagen den 24 oktober. Her vil det bli
et opptrinn av barna, samt salg av lodd og kake/kaffe/saft/ pølser. Vi håper å se dere der!
Vi takker for en fin og minnerik september måned og ser frem til oktober!
Hilsen fra Elefanten v/ Katharina ☺

Viktige datoer:
• Mandag 9 oktober har vi miljødag kl 10.00
Vi har ulike aktiviteter med fokus på miljø. (Ta gjenre med
arbeidshansker hvis dere har).
• Torsdag 12 oktober Elefanten har fotografering, fra kl 09.00
• Tirsdag 24 oktober: Forutaksjon i barnehagen kl 15.30- 17.00
Velkommen til salg av barnas produkter, kake, kaffe, pølser og
opptrinn med barna!
• Fredag 27 oktober: Vi får besøk av teateret ” Andungen” kl
10.00

