HARELABBEN
Uke 42
Mandag 12. oktober

Tirsdag 13. oktober

Onsdag 14. oktober

Torsdag 15. oktober

FURUTOPPEN

FURUTOPPEN

BARNEHAGEN

Vi legger ut mat til fuglene.
Kanskje vi får øye på noen
fuglearter som kommer på
besøk?

Samling om fugler:

Vi maler og lager
Katherine og Marie på
høstkunst som vi kan
ledermøte kl. 09.00-10.30.
dekorere avdelingen med!
Lek og moro i barnehagen!

Hva slags lyder lage fuglene?
Hva spiser fuglene?
Hvordan kjennes fjærene ut?
Vi tar også en titt på barnas
personlige fulger.

Evaluering av forrige uke:
Forrige uke hadde vi to fine dager på Furutoppen. På mandagen var det mye fin
rollelek både i hytta og rundt omkring i skogen. Barna ble også kjent med en ny
fortelling om et troll og to ekorn som ville leke i skogen til trollet. Det ble brukt
naturmaterialer som konkreter til denne fortellingen og det falt virkelig i smak for
barna. Morsomt å høre at barna husker flere episoder fra fortellingen i ettertid. Det
ble også bursdagsfeiring for Syver. Vi håper du hadde en fin dag! På tirsdagen var
det en regnfull dag i skogen og barna fikk utfordre seg på de ulike lekeapparatene
som var våte og bidro til en litt annen type stimulering av barnas motorikk. Vi hadde
samlingsstund inne hvor Hege hadde gjort teltet så stemningsfullt med lys. Vi trakk
bilder fra kofferten som vi snakket og sang om. Resten av uken har vi vært i
barnehagen og kost oss med lek, lesestund, gitarsamling og «pyttipanne».
Tusen takk for en fin uke!

BARNEHAGEN

Fredag 16. oktober
BARNEHAGEN
Ballspill og kroppslig lek i
hallen.
Husk innesko!

Varmmat

(Husk skål og bestikk i en pose
m/navn).

Informasjon og beskjeder:
•

Minner om at det er planleggingsdag fredag 30.
oktober. Da er barnehagen stengt!

•

Det begynner å bli kjøligere nå så ta gjerne med en
skinnfell som kan ligge i vognen.

•

Ta en titt i hyllene til barna. Nå er det ull som
gjelder. Ta med alt av bomull hjem

