Ekne barnehage – Grønn avdeling
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

17.
Vi går bak Eggen.

18.
Leik på
blåavdeling

19.
Utedag

24.
Vi går i gymsalen

25.
Leik på
blåavdelinga.
Ha med dag.

26.
**** er med å
bestemmer
turmål.

20.
Tarkus kommer
på besøk. Vi lager
fruktspyd.
27.
Skolegruppe:
klipp og lim.
Bokstaven H
Foreldrekaffe
mellom kl. 14.0016.00.

Fredag
21.
Tur i skogen.

28.
Feire *** 6 år
Barnehage OL
Varmtmåltid

Vi har fått et par fine skøyteturer denne perioden også, en på skola og en på Byavatnet. Vi fikk prøve
oss på isfiske. Igjen tusen takk for foreldre som stiller opp og kjører oss til og fra turer, og som har
deltar sammen med oss. Vi har snakket om det samiske kulturen og hørt på joik. Vi har pyntet til
karneval og barna har klippet og pyntet masker. Siste skolegruppe gikk ut, da vi ble bedt på skola for
å hilse på rektor, men Tarkus kommer den 20. i stedet. Vi fikk omvisning i de fleste klasserommene
av rektor Gunn, og barna fikk med brev hjem og vi spiste mat. Leking på skoleområdet er også
populært. Vi har hatt karneval med mange flotte kostymer, polynese, dans, stolleken, pølse med
brød og slåing på pinjata.
Vi har hatt høytlesning i grillhytta om dagene, og nå er vi akkurat ferdige med «Kardemomme by». Vi
starter nå med «Klatremus og alle de andre dyrene i Hakkebakkeskogen».
Fra 1. mars utvides utegruppa med 2 barn f.
2009. Etter 14 dager bytter de med to andre
barn f. i 2009, og slik fortsetter vi. Først ute er
*** og ***. Og vi skal ta godt imot dem. 2008
barna kommer til å ha noen aktiviteter som er
kun for dem, for eksempel skolegruppe og 10 på
topp.

Hvis snøen omsider kommer,
gjøres det endring på planene.
Velkommen på foreldrekaffe ved
henting mellom kl. 14.-16.00.

Mål for perioden:
- Oppleve glede av å være ute
i all slags vær og leke i ulikt
terreng.
- Øve på å beherske saks og
klipping.
Turid Langås, ped leder, Ekne
barnehage

