Ekne barnehage – Grønn avdeling
Mandag
1.
Vi går i skogen og
finner oss et tre vi
skal følge med
gjennom året.
Spikking.
Spikkeregler.

Tirsdag

Onsdag

Fredag

2.
Vi leker på
blåavdelinga
Vi maler
trolldeigfigurene
våre

3.
Emmahaugen.
Vi fortsetter å
spikke.

4.
Fotografering kl.
9.
Skolegruppe for
2009. 2010
hjelper til å kutte
grønnsaker.
Blindsmaktest av
grønnsaker.

5.
Vi lager
grønnsakssuppe
ute på tur

9.
Vi leker på
blåavdelinga
Samling: Likt og
ulikt. Sortering

10.
Utedag.
Varmtmåltid
Vi plukker søppel.

11.
Samling:
Vi merker
søppeldunkene
og snakker om
hva slags søppel
som skal i hvilken
dunk.

12.
Blåtur. Alle må
sette igjen
bilstoler. For å få
gjennomført
dette trenger
noen som kan
hjelpe oss å
bringe og hente.
Si fra hvis du kan
hjelpe.

Frist for å levere
inn lapp om
fotografering
8.
Vi fisker fra
småbåthavna

Torsdag

Kort om august:
Da er vi godt i gang med nytt barnehageår. Oppstarten har gått veldig bra. Barna innretter seg og
leker godt sammen. Det varierer mye hvem som leker sammen, men alle har lekekamerater, og det
er mye rollelek og latter. Vi holder på å bli bedre kjent, og vi voksne har snakket om at vi har fått en
fin barnegruppe

Vi startet rett på med bærtur, og vi fant både rogn, blåbær, bringebær og tyttebær, som vi så på og
smakte på, og vi snakket om hvordan de smakte. Vi fant også en for oss voksne ukjent bærtype.
Denne var vi enige om at vi ikke kunne smake på, for vi visste jo ikke hva det var. Etter googling, fant
vi ut det var rød hyllebær, og vi snakket om det dagen etterpå. Vi fant ut det var bra vi ikke hadde
smakt på den, for da kunne vi begynne å kaste opp. Neste bærtur fant vi nyper, teibær og einebær.
Vi har også vært i hagen til vaktmesteren og spist rips og solbær. Vi kommer til å fortsette å se etter
bær, smake og repetere navn når vi er på tur videre, selv om det ikke står på planen.
Vi har lekt oss litt med tall og mengder, og det er artig å se hvordan barna hjelper hverandre, slik at
alle får det til. Vi har laget fine trolldeigfigurer som vi skal fortsette å male til uka.
Fotografering.
Fotograf Hattrem kommer torsdag
4. september kl. 9.00. Det er
mulighet for å kjøpe portrett,
søskenbilde og/eller portrettbilde
eller ikke kjøpe noe. Husk å lever
lapp. Vi håper imidlertid at alle kan
møte, dette for å få med alle
barnehagebarna på gruppebildet. Vi
tar bilder avdeligsvis

Nå har vi hatt noen varme dager, men plutselig er
høsttemperaturen her igjen. Da er det fint om barna har
ullundertøy på seg når de kommer i barnehagen. Det er
mer motiverende for barnet å fortsette å kle på seg, enn
at det må starte med å kle av seg, for deretter å
begynne helt på nytt å kle på seg alt.
Minner også om at barna må ha med seg ekstra genser
og tørre votter i sekken, gjerne to par votter. Været
forandrer seg fort når vi er ute hele dagene, og vi
opplevde en del frosne unger de første ukene. Og når vi
kommer tilbake til barnehagen må vi kunne finne tørre
ekstraklær.

Vi skal finne oss et løvtre i skogen
som vi kan besøke hele året, for å
følge med hva som skjer. Nå
fremover kommer vi til å snakke om
hva som skjer om høsten.

Mål for perioden:
- Se hva som skjer ute i naturen om
høsten.
- Øve på å bruke kniv til spikking
- Smake på ulike grønnsaker og navngi
dem
- Gjøre erfaringer med kildesortering.
- Gjøre erfaringer med å se likheter og
forskjeller.

Turid Langås, ped. leder Ekne barnehage,
Grønn avdeling

V har planleggingsdag mandag 15.
september, og barnehagen er
stengt da.

Mobilnr. til
Grønnavdelinga:

47975608

