Ekne barnehage 2013 – Grønn avdeling
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

16.
Vi drar i skogen
og ser på treet
vårt.

17.
Vi leiker på
blåavdelinga

18.
Strandtur

19.
Skolegruppe
Matematiske
begreper: likt –
ulikt, sortering

20.
Ti på topp.
Husk å sett igjen
bilstol
Varmt måltid

23.
Vi drar i skogen

24.
Vi leiker på
blåavdelinga
Baking

25.
Iselin er med å
bestemmer hvor
vi drar.
Varmt måltid

26.
Ti på topp tur
Husk sett igjen
bilstol.

27.
Formingsaktivitet
med temaet høst

Foreldremøte, egen
innkallelse kommer.
30.
Vi drar i skogen
overfor Jan
Vegar
Først på september har vi hatt en fin 10 på topp tur til Far etter folk og Bukkhaugen. Det gikk bra å gå
begge målene på samme turen, men vi voksne følte at det ble for lite tid til leik, så dette er siste gang
vi tar to turmål på en tur. Fredag hadde vi en flott tur til Vestrumsfjæra, ungene er utrolig positive og
motiverte til å gå, og det er mye å se og snakke om på tur. Det som var artig på Vestrumsfjæra var at
da lekte mange av ungene på tvers av kjønn, noe vi jobbet mye med.

Minner om telefonnr. til
Grønnavdelinga:
47975608

Stor takk til dere foreldre som kjører oss til og fra 10
på topp. Vi håper også noen kan kjøre oss 20. og 26.
Vi er også glade for dere foreldre som pakker sekker
før turdager.

Mål for perioden:
- Se hva som skjer i naturen på høsten .
- Oppleve glede over å gå til ulike turmål.
- Forske og gjøre erfaringer på matematiske begreper.
- Være med å lage måltider man kan lage ute.
Turid Langås, ped. leder Grønn

Det begynner å bli tid for å
ha på ull, og sende med
votter og luer på tur.

