Ekne barnehage 2014 – Grønn avdeling
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

3.
** drar på
biblioteket. Husk
bilsete.
De andre leker i
skogen.

4.
Vi leker på
blåavdelinga
Julehemmeligheter

5.
Utedag.
Varmtmåltid

6.
Julehemmeligheter
Skolegruppe for
2009:
Former

7.
Vi går til
Emmahaugen

10.
Feire ** 4 år

11.
Vi leker på
blåavdelinga.
Julehemmeligheter
Samling: Former

12.
** drar på
biblioteket. Husk
bilstol.
De andre går i
gymsalen

13.
Julehemmeligheter.
Varmtmåltid

14.
Vi går i skogen
overfor Jan
Vegar.

Utedag
Kort om siste del av oktober:
Vi har hatt besøk av Tarkus, som snakket om refleks. Vi har vært på tur til Emmahaugen, hvor barna
fant en «rutsjebane», hvor de kjørte tog og en og en. Overfor Jan Vegar prøvde vi ut et nytt fjell og
klatret ved hjelp av tau. I skogen bak Eggen lekte vi tresura, boksen går og vanlig sura. Og vi så to
elger som løp på åkeren når vi var på tur dit, det var spennende. Vi har tent bål og grillet både
brødskiver og laget oss blomkålsuppe.
Vi har hatt grønnsakstrykk, og det var artig. Effie, besøkshunden vår har vært på besøk, og det er
stas. Mange fikk lov å gå en liten tur med henne, og det var populært.
I forbindelse med FN dagen hadde vi flere samlinger. Vi har snakket om familiene våre, og fant ut at
vi hadde forskjellige familier. Vi snakket om hvor heldige vi er som bor i Norge, hvor vi har det godt,
vi har mat, klær, noen som er glad i oss osv. Vi snakket om ei jente som heter Ruvimbo som kommer
fra Zimbabwe. Hun er foreldreløs, men har fått seg en ny familie i en SOS barneby. Vi så fire korte
filmer om livet til Ruvimbo, både fra huset hennes, fra barnehagen, fra markedet og om den nye
familien hennes. På FN dagen ble vi invitert på skola på konsert og lunsj. Barna syntes skoleungene
var flinke.
Vi har snakket mye om det å være en god venn (som inkluderer og er grei mot andre) og det å være
en dårlig venn (som stenger ute og erter og ødelegger). Alle har lyst til å være en god venn, og det er
bra. Likevel jobber vi litt med inkludering og litt språkbruk. Vi har også snakket mye om det at gutter
kan leke med jenter og jenter kan leke med gutter, da vi ser de ofte grupperer seg i guttegrupper og

jentegrupper. Noen tirsdager har vi voksne bestemt hvem som skal leke sammen, og blandet gutter
og jenter. Ved lunsj har vi snakket om hvordan det har hatt det, og alle er enige om at det er moro å
leke med motsatte kjønn. Vi ser noen har fortsatt leken ute.
Trivlig med mange på besøk når vi har foreldrekaffe.
Vi har hatt helsekontroll for bamser av alle slag. Alle ble veid og vi målte høyde i duploklosser. Barna
var med å sa når klossetårnet var like langt som bamsen, også var det å telle. Alle bamsene hadde
vondt noe sted, så det ble både plastring og bandasjering før barna var med å finne riktig antall
tabletter (rosiner) til bamsen sin. Antallet sto på et kaffefilter, så måtte barna regne ut, og legge rett
antall i posen. Flytende medisin målte de opp med skje av rødt, blått og lilla vann/saft. Til slutt ble
medisinen spist og drukket, bamsene måtte ha litt hjelp til dette.

Vi deler gruppa og tar med alle en
tur på biblioteket. De som ikke blir
med på første del av november, blir
med siste del på november. Husk
bilstoler.

Dere er flinke til å sende med mye
klær, og det er så godt å kan starte
dagen med å kle på varme klær og
likvel finne ekstra votter, ekstra
genser osv. Supert! Fortsett slik 

Vi ønsker Eirin og Levi velkommen
over i turnus på grønnavdelinga. Vi
har snakket en del om det allerede
på grønnavdelinga, og vi gleder oss.

Må for perioden:
- Oppleve glede over å lage
noe til andre.
- Bli kjent med biblioteket.
- Erfare å være ute i all slags
vær.
- Inkludere andre barn i
gruppa og leke med
forskjellige barn.

Turid Langås, ped. leder Ekne
barnehage, Grønn avdeling

Minner om planleggingsdag 28.
november. Da er barnehagen stengt.

