Ekne barnehage – Grønn avdeling – 17.-31. august
19.
Bærtur

20.
Vi spiller brettspill

21.
Andrea er med å
bestemmer
turmål

22.
Skolegruppe
Forventninger til
skolegruppa. Lage
forside i boka vår.
Varmtmåltid

23.
Bærtur

26.
Vi drar til skogen,
finner oss et tre vi
skal følge
gjennom
barnehageåret.

27.
Vi leiker på
blåavdelinga
Vi snakker om
brann

28.
Vi går på butikken
og kjøper
grønnsaker.

29.
Brannøvelse
Vi lager
grønnssakssuppe

30.
Blåtur (barna får
høre turmålet på
morgenen)

Nå har vi kommet i gang på Haugen. Vi har spist i grillhytta hver dag, og det virker som ungene trives
der. Etter hvert måltidene har vi lest bøker, og pratet mye. Vi har snakket om det å leke sammen, om
å be med andre i leik, om å prøve å leke med andre enn en bruker å leke med til vanlig.
En dag fikk vi besøk av en gråspett utenfor grillhytta, og vi listet oss ut å kikket på den. Ungene laget
flott tegninger av gråspetten, og vi hang opp bilde av den i grillhytta. I grillhytta kommer vi til å henge
opp bilder av planter og dyr vi ser, vi holder på å henge opp bilder av bær som vi har smakt og sett.
Vi fikk høre ungenes forventninger til utegruppa, og noe av det som ble sagt var: leke ute, være på
grillhytta, kaste snøball, leke på barnehagen, fiske, klatre i trær. Vi har også fått spørsmål fra en av
ungene om når vi skal overnatte i telt i barnehagen.
Vi har holdt på med en del leker som “haien kommer”, “alle mine kyllinger” og “hermegåsa”. Det er
viktig å holde på slike tradisjonelle leker. Man lærer også å forholde seg til regler, og det å tåle å bli
tatt. Man får prøve seg på lederroller.
Vi har hatt to fisketurer med resultat 4 bittesmå fisk og 1 liten fisk som alle ble stekt og spist.
Kjempefornøyde fiskere! “Æ tru herre kanskje e den bæste fesken æ har spist” var den ene
kommentaren. “Enn at æ fekk ein fesk da!” var en annen kommentar.

Hver uke har vi to ordensbarn. Disse hjelper til med
kopper og matbokser, smører niste til tur, bestemmer
sang til måltider, går først når vi går på tur, og kommer
til å få litt hjelpe-voksen oppgaver etter hvert (for
eksempel lage bål)

Vi har fått oss mobiltelefon på
Grønnavdelinga. Dere kan
ringe/sende melding med beskjeder
som berører grønnavdelinga til den.

tlf 47975608

Vi kommer til å ha litt samtale om
brann og ha en brannøvelse i uke
35. Det kan være lurt å snakke litt
om dette hjemme også, for dette er
ofte et litt skummelt tema som
fremkaller mange tanker.

Mål for perioden:
- Oppleve glede av å være ute og gå på tur ulike steder.
- Se hva naturen har å by på om og bruke dette til matlaging.
- Snakke om hva vi gjør i tilfelle brann og gjennomføre brannøvelse

Kom gjerne med tips både om turmål og aktiviteter.

Turid Langås, ped.leder Grønn avdelinga

