Ekne barnehage - Grønn avdeling

Mandag
2.
Utedag

Tirsdag
3.
Vi leker på
blåavdelinga
Vi forbereder
karneval – vi lager
masker

Onsdag
4.
Utedag

Torsdag
5.
Samling om
samer. Vi
fargelegger
flagget deres.

Fredag
6.
Skolestarterne er
bedt på skolen.
De andre går på
tur sammen med
noen fra
blåavdelinga.

Varmtmåltid
9.
Utedag

10.
Vi leker på
blåavdelinga.
Vi forbereder
karneval – vi lager
instrumenter.

11.
Utedag.

12.
Skolegruppe:
Vennskap,
mobbing og
bokstaven E

13.
Karneval
Varmtmåltid

Kort om siste del av januar:
Vi har vært på «langtur» på ski. Noen gikk skiløypa forbi Jan Vegard og så lang vi kan se løypa. De som
ikke gikk der, gikk en stor runde på åkeren, hvor det var mer flatt. Positive barn å ha med seg på tur,
og stor mestringsglede. Aking er fremdeles populært. Vi får skikkelig fart!
Vi har hatt kjøttmeis og dompap i fokus, og mange av barna kjenner igjen dem, og vi har sett mye av
dem i skogen, og barna har kommet løpende og fortalt at de har sett kjøttmeis eller dompap. Vi laget
fuglemat i skogen, alle fikk med mat hjem, og vi hengte opp flere steder i skogen. Vi har fargelagt
fugler, som vi har laminert og hengt opp.
Håper alle kan bruke lusekammen
igjen, slik at vi er sikker på at vi er
kvitt den. Det tar tre uker fra et
luseegg blir klekt, til det er en
voksen lus.

Vi voksne skal ha en liten
jobbrotasjon på flere avdelinger i
løpet av våren. Denne perioden blir
Ruth på blåavdeling, og Ragnhild blir
sammen med oss på grønn.

Turid Langås, Ped. leder, Ekne
barnehage, Grønn Avdeling.

Minner om at dere må tømme
hyllene på fredagene, slik at Eli får
vasket dem.

Skolestarterne er bedt på skolen 6. februar. Vi skal dit til kl.
11, og være ute i friminuttet. 11.20 blir vi med første klasse
inn, hvor vi er med på samling og leik fram til skolen slutter.
Mål for perioden:
- Få innblikk i den samiske kulturen
- Få en tryggere skolestart for skolestarterne
- Prøve ut ulike formingsmetoder ved forberedelsene
til karnevalet.

