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Varm mat:
Rotstappe og
pølse
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LEIKEGRUPPER SANGSTUND
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LEIKEGRUPPER SANGSTUND
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Varm mat:
Fiskepinner
m/potet og
grønnsaker
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LEIKEGRUPPER SANGSTUND
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6.
Varm mat:
Fiskeboller i hvit
saus m/potet og
gulerot
SANGSTUND
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LEIKEGRUPPER SANGSTUND

SANGSTUND
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LEIKEGRUPPER
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Varm mat:
Kjøttpudding
med potet og
grønnsaker

21.

22.
PLANLEGGINGSLEIKEGRUPPER DAG !!!
-Barnehagen
STENGT
28.

29.
Varm mat:
Spaghetti og
kjøttdeig

Evaluering av Oktober måned:
Nå har høsten kommet og det er spennende og være ute og se på de forandringene som skjer i
naturen.
Å se på at vinden får bladene til å “danse” i lufta er en artig opplevelse for de minste barna.
Og at det er mange blader som ligger på bunnen av sklia er også noe nytt.
Høsten krever mer klær ved påkledning og det har noen av de største barna på avdelingen forstått,
så de spør hvor mye de skal ha på når de skal ut.
Vottene må også på i disse dager og det har godt utrolig bra, hvor barna stort sett har de på i
uteleiken…..

Ekne barnehage Lilla avdeling - November 2013

Vi har vært på noen småturer rundt i boligfeltet og sett både traktor, lastebil og gravemaskin – det er
artig altså !!
Var også på tur i skogen ved gapahuken og plukket høstblad som vi har laget fine bilder av. De henger
inne på avdelingen så ta gjerne en titt på disse fine verkene i lag med barna, da de er veldig stolte av
sine egenproduserte verker.
Vi har kommet godt i gang med leikegruppene og de fungerer veldig bra. Vi henger opp bilder i
gangen innimellom slik at dere foreldre kan se på bildene i lag med barna.
Sangstundene er populære hvor barna synger og gjør bevegelser, de kommer med sang-ønsker og er
veldig ivrige.
Alle barna er som regel ute i løpet av dagen men til ulike tidspunkt, da ikke alle følger samme
dagsrytme og så blir det uteleik på ettermiddagen hvis vi har hatt andre aktiviteter på formiddagen.
Vi har kommet godt i gang med MEG-SELV-BOK til barna men fortsatt mangler noen barn bilder.
Oppfordrer dere foreldre til å komme med bilder eller sende de på e-post til Hege-Beathe så fort
som mulig !!!!! Barna ser i bøkene sine hver dag og vi ser at bøkene betyr mye for de 
Bamsedagen ble en stor suksess. Barna syntes det var veldig artig og ha med sin egen bamse å vise
fram. Bamsene ble tatt med i leiken og så satte vi alle bamsene oppi sofaen med et bord foran til
ettermiddagsmåltidet slik at bamsene fikk spise mat ilag med oss - stor stas…..

Ønsker å benytte anledningen til å takke for stort oppmøte på foreldrekaffen. Artig at så
mange tar seg tid til å komme da vi voksne og barna i barnehagen setter stor pris på dette.
TEMA OG MÅL FOR NOVEMBER MÅNED:
 HØST
- Se og kjenne på de forandringene som skjer i naturen om høsten
- Barna skal få male høstbilde.
 JULEAKTIVITETER
- Kjenne glede ved å lage egne ting og gi bort
- Barna får lage en julegave hver
Det er tid for foreldresamtaler og det blir oppstart i uke 45. Hege-Beathe avtaler tidspunkt for
gjennomføring av avtalene med hvert enkelt foreldrepar. Håper dere alle setter av tid til samtaler da
det er en viktig faktor i samarbeidet mellom barnehage og heim. Samtalene er et redskap som man
bruker for at barna skal få en best mulig dag i barnehagen.
Nye sanger






vi bruker i sangstunda er:
Hei, hei, hei jeg heter…..
Hokus og Pokus
Bjørnen sover
En kort, en lang
Vi skal ut å kjøre

En ny regle vi bruker er følgende:
 Panneben

. Ønsker at barna har med seg følgende;
 CHERROX/BOOTS
 FUNKSJONELLE VOTTER ( de må sitte godt på hendene slik at de ikke sklir av hele tiden)
Mvh. Personalet på LILLA avdeling

