Februar

2018

Elefanten
Uke

Mandag
Eventyrsamling 29

5

Tema: Skinnvotten
Barna får høre eventyret ved hjelp
av konkreter.

6

Tema: Skinnvotten
Vi har formingsaktivitet i forhold
til tema.

Eventyrsamling 5

Eventyrsamling 12
7

Tema: Reveenka.
Barna får høre eventyret ved hjelp
av bilder.

Eventyrsamling 19
8

Tema: Reveenka.
Vi har formingsaktivitet i forhold
til tema

9

Tema: Reveenka
Vi har sangsamling basert på
kjente dyr fra eventyrene vi har
jobbet med.

Tema: Skinnvotten og Reveenka
Tirsdag
Eventyrsamling 30
Lekegrupper på tvers fra 09.15-11.00.
Vi dramatiserer skinnvotten

Eventyrsamling6
Lekegrupper på tvers fra 09.15-11.00 .
Vi starter med felles
«morgen gymnastikk»
Vi dramatiserer Skinnvotten
Vi markerer samenes nasjonaldag!

Eventyrsamling13
Lekegrupper på tvers fra 09.15-11.00
Vi starter med felles
«morgen gymnastikk»
Vi ser filmen om reveenka.

Eventyrsamling20
Lekegrupper på tvers fra 09.15 Vi
starter med felles
«morgen gymnastikk»
Vi dramatiserer reveenka

Lekegrupper på tvers fra 09.15 Vi
starter med felles
«morgen gymnastikk»

31

Tema: Den gode gjeter

Bibelsamling

7

Tema: Jesus metter 5000

14

Bibelsamling
Vi har sangsamling fra kristne
barnesanger.

1

2

TUR/UTEDAG

8

TUR/UTEDAG

KARN EVAL

9

Kl 10.00
kle dere ut i det dere vil.

15

16

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

Tema: Den lamme mannen

Bibelsamling

Fredag

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

Hipp hurra for Felix (5år)

Bibelsamling

Torsdag
TUR/UTEDAG
Ta med matpakke, drikke,
vanter og sitteplate i en sekk.
Vi går til Tomineborgdalen kl
10.00

21 TUR/UTEDAG

22

Fellessamling 23

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

Tema: Den bortkommende sønn

27

Eventyrsamling 26

Onsdag
Bibelsamling

28

TUR/UTEDAG

Vi møtes på Apekatten kl
10.00.
Hipp hurra for Filippa (5år)

1

På jakt etter spor og sportegn i
Tomineborgdalen. Kl 10.00

2

Januar på Elefanten:
Det ble en virkelig fin vinter i januar. Vi har kost oss mye ute i snøen. Barna som har hatt med ski har gått på dem. I tillegg har akebakken og de store snøhaugene blitt flittig
brukt.
Vi har tatt i bruk en dagtavle på basen. Dette for at barna skal kunne være deltakende i sin egen hverdag, og for å ha en oversikt over hva som skjer hver dag. Den blir først tatt
frem om morgenen, hvor vi går gjennom dagen. Videre tar vi den frem til lunsj, og tilslutt til frukten. Her prater vi om dagen, og hva vi har gjort.
Månedens eventyr har vært bukkene bruse og geitekillingen. Vi har jobbet mye med dramatisering av disse eventyrene. Det er morsomt å se barna i roller. Flere av barna er
lekne og slipper seg løs under dramatiseringen. Alle barna har lyst til å være med i ulik grad. For noen barn er det en trygghet å ha en voksen som er med på scenen. Vi har
også hatt formingsaktivitet ved hjelp av maling. Barna fikk i oppgave å male dyr ifra eventyret om geitekillingen. På basen har vi laminert inn bilder av dyrene fra
geitekillingen med bildet av tallet de tilhører. Barna har laget seg en lek der de hopper fra bilde til bilde samtidig som de teller. Dette er en morsom måte å få koblet sammen
tall med tallsymboler.

Vinteraktivitetsdag 18. januar
Vi startet vinteraktivitetsdagen med å synge «OL-floka» og «ja vi elsker», samtidig som vi tente vår egen Ol-ild. Dette satt en fantastisk stemning for den flotte dagen vi
hadde. Barna kunne prøve ut ulike vinterleker i barnehagen. Det var blant annet skiskyting (kaste erteposer på blink), aking i bakke, aking på flatmark, bandy, hopp, og
slalom. Barna koste seg med pølser og saft til lunsj. Vi avsluttet dagen med medaljeseremoni.
Fra rammeplan:
«Samarbeid mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling».

Med dette vil vi takke for nok en fin måned. Vi ser frem til februar med nye opplevelser
Mvh Elefanten/v Erik-Aleksander Larsen

Viktig informasjon:
- 9. februar: KARVENEVAL årets tema er valgfritt. Barna kan kle seg ut i det de ønsker.
Vi minner om at lekesverd og lekepistoler blir igjen hjemme
-

-

Tirsdager er det endringer i klokkeslett på tidspunkt når opplegg i barnehagen
starter. Tirsdager starter vi felles inne på apekatten kl 09.15. Her kommer vi til å
ha en felles sangs-samling før vi deler oss i lekegrupper på tvers. I sangsamlinger
kommer vi til å ha fokus på fysisk aktivitet.
Husk å vaske hender til barn og voksne når dere kommer i barnehagen og
når dere henter.
Parkeringen i plommeveien gjelder kun for de ansatte.
Varmlunsj: Tirsdag 13-Lapskaus, Tirsdag 20-Fiskegrateng, Tirsdag 27Grønnsakspizza.

