Ekne barnehage - Grønn avdeling
20.
Utedag i skogen –
vi ser etter fugler,
og henger ut
fuglemat.

27.
Vi fortsetter å ser
etter fugler,
mater dem.

21.
Vi leker på
blåavdelinga. Ha
med dag. Vi
snakker om
dompap og
kjøttmeis.
28.
Vi leker på
blåavdelinga.

22.
Utedag.
Varmtmåltid

23.
Utedag. Vi griller
epler på bål. Vi
ser etter fugler.

24.
Skolegruppe.

29.
Vi leker ute på
skola.

30.
Vi får besøk av
Tarkus som
snakker om bruk
av bilbelte.

31.
Mat på bål

Matematiske
begreper: Rom
og
romforståelse

Barna var glade over å se hverandre etter en lang juleferie, og det har vært mye tid til leik. Noen av
barna har vært med noen fra blåavdelinga på gymsalen, og det var stas. Vi har også holdt på en del
med haien kommer, alle mine kyllinger, katt og mus, slå på ringen.
Pga av kulden ble det litt endring i planene, og vi lekte ute på barnehagen i stedet, slik at vi hadde
mulighet til å spise og varme oss i grillhytta. Barna laget også isblokker i melkekartonger og farget
dem i ulike farger. Mange har hatt med ski, og det er populært. Ifølge dem selv har vi flere som skal
bli like gode som Marit Bjørgen og Petter Nortug når de blir store. Oppfordrer ALLE til å ha med ski så
lenge vi har snø i barnehagen.
Helsestasjon for bamser ble gjennomført, med måling og veiing. Veiing gikk i gram, mens
høydemåling gikk i antall duploklosser. Vi målte med 10ere, og måtte legge til 1ere for å oppnå riktig
høyde. Barna måtte lage medisin til bamsene, finne rett antall rosiner ut fra diagnose og måle opp
rød, grønn og gul mikstur.
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Mål for perioden:
- Lage mat på bål
- Få innblikk i rom og
romforståelse
- Se ulike fugler, og lære oss
navn på noen av dem
- Være med å mate fuglene.
- Snakke om hvorfor det er så
viktig med bilbelte.

