Ekne barnehage - Grønn avdeling del 1
Mandag

Tirdag

Onsdag

3.
Vi går på skøyter
på skola. Husk
skøyter og hjelm.

4.
Vi leker på
blåavdelinga.
Samling om den
samiske kulturen

5.
Vi går i skogen
overfor Jan
Vegar.

10.
Vi går i skogen og
ser på treet vårt.
Vi mater fuglene.

11.
Lek på
blåavdelinga.
Vi pynter til
karneval.

12.
Vi går på skøyter
på skola. Husk
skøyter og hjelm.

Torsdag

Fredag

6.
Vi markerer
samefolkets dag.
Varmtmåltid.
Skolegruppe:
vennskap,
mobbing.
Bokstaven M
13.
Vi pynter til
karneval.
Skolegruppe:
Tarkus kommer
på besøk.
Bokstaven D

7.
Vi går på skøyter.
Husk skøyter og
hjelm.

14.
Karneval
Varmtmåltid

Vi har vært ute i skogen og sett etter fugler, og matet dem. Vi hadde med oss en bok med fuglelyder,
og det som var veldig artig på turen, var at når vi spilte dompap-lyden, kom dompapen og satte seg i
treet overfor oss, og når vi spilte kjøttmeis-lyden, kom kjøttmeisa og svinset rundt oss. Tross lite snø
har vi hatt mye skigåing på barnehagen i uke 4, og vi opplever at barna synes det er artig å gå på ski
. Siste uka, har vi hatt to skøytedager, en på skola, og en på Byavatnet. Alle behersker skøytegåing
bra, og syntes det var artig. Vi øver på å ta på og av skøyter selv. Tarkus har vært på besøk og snakket
om bilbelte, og barna er veldig fascinert av Tarkus, og har mye å fortelle han om bruk av bilbelte.

18. mars holder Anne Nakken foredrag om
antall, rom og form. Det er anledning for
foreldre å delta. Mer informasjon og
påmelding kommer, men hold gjerne av
kvelden. Det er en kjempeflink dame, som
kommer med mange enkle, men gode,
måter å lære matematikk på. Anbefales!

Turid Langås, ped. leder, Ekne
barnehage, Grønn avd.

Mål for perioden:
- Oppleve glede og mestring med
skøyter
- Øve på å bli selvstendig med å ta på
og av skøyter selv
- Oppleve glede med å pynte til
karneval og å ha karneval
- Følge med hva som skjer i naturen.

