UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

45
Tema: Kroppen og Jul

2

3
GUL: Temasamling Kroppen;
Vi ser på øyene våre i speilet.
Hvilken farge har du på øyene
dine?
RØD: Følelsessamling - Redd
Bake pepperkakehjerter

4
GUL: Turdag/Lek ute
RØD: Julehemmeligheter

5
GUL: Bake pepperkaker

6
GUL: Frilek
RØD: Førstehjelp med
Henry
Språkgrupper

Planleggings dag
Barnehagen
stengt

Superklubben!
RØD: TURDAG:
Fiskepinner i lefse
Ta gjerne med noe varmt
i termos!

Velkommen til Masoumeh som

begynner på rød gruppe! ☺
46
Tema: Kroppen og Jul
Vi lager godsaker og
hemmeligheter

9
GUL: Juleverksted
RØD: Utedag
Lapskaus
Vi feirer Mie som blir 2 år

10
GUL: Temasamling Kroppen;
Øyene våre. Vi ser på bilder
på veggen av hverandres
øyer.
RØD: Følelsessamling - Sint
Bake pepperkakehjerter

11
GUL: Turdag/Lek ute
RØD: Julehemmeligheter

17
GUL: Temasamling KroppenSang, rim og regler/
Hinderløype.
RØD: Følelsessamling Sjalusi
Pynte pepperkaker
24
GUL: Temasamling KroppenDans og bevegelse- musikk.
RØD: Følelsessamling Sjenanse
Vi pynter til jul!

Vi feirer Teresia som blir 3
år søndag 8.11 Hurra!

12
GUL: Pynte pepperkaker
RØD: TURDAG
blomkålsuppe Ta gjerne
med noe varmt i termos!

13
GUL: Frilek
RØD: Førstehjelp med
Henry
Språkgrupper

18
GUL: Turdag/Lek ute
RØD: Julehemmeligheter
Superklubben!

19
GUL: Juleverksted
RØD: TURDAG: Grov
toast
Ta gjerne med noe varmt
i termos!

20
GUL: Frilek
RØD: Førstehjelp med
Henry
Språkgrupper

25
GUL: Turdag/Lek ute
RØD: Julehemmeligheter
Superklubben!

26
GUL: Juleverksted
RØD: TURDAG:
Tomatsuppe. Ta gjerne
med noe varmt i termos!

27
GUL: Frilek
RØD: Førstehjelp med
Henry
Språkgrupper

Superklubben!

i dag Hurra!

47
Tema: Kroppen og Jul
Juleforberedelser
Vi lager godsaker og
hemmeligheter…

16
GUL: Juleverksted
RØD: Utedag
Fiskeboller i hvit
saus

48
Tema: Kroppen og Jul
Juleforberedelser

23
GUL: Juleverksted
RØD: Utedag
Kjøttdeig m/
spagetti

49
Tema: Jul
Juleforberedelser

30
GUL: Juleverksted
RØD: Utedag
Kylling og ris
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Fingerregle ☺
Tommeltott,
slikkepott,
langemann,
gullebrand
og lille Petter Spillemann
GUL GRUPPE: Oktober måned var fin, gode temperaturer og litt regn. Vi har fått fine turer i høstværet
og benyttet mye av tiden ute. Så deilig med frisk luft, og vi har masse god lek ute! ☺ Inne har vi hatt mye
sang, god lek og formingsaktiviteter. Høsten er tema, vi ser bladene faller fra trærne i mange fine farger,
og vi blir inspirert av høstfargene i mange av formingsaktivitetene våre. Barna har laget edderkopper og
gresskar blant annet, og malt en del. De synes det er gøy med forming, og er veldig stolte over det de
lager! ☺Kroppen som tema har vi jobbet videre med, og det er så mye gøy å finne på i forbindelse med
dette temaet, blant annet formingsaktiviteter, dans, bevegelse, sang, bilder, bøker og fine
samlingsstunder har vi sammen. Barna er gode på å lære seg sanger og regler, og denne fingerregla,
blant annet, er populær på avdelinga nå!
November: Temasamlinger i forhold til «kroppen» vil vi fortsette å ha hver tirsdag. Vi kommer til å ha
juleaktiviteter og juleforberedelser. Vi er allerede i gang med noen julehemmeligheter, og flere skal det
bli, så det er bare å glede seg til jul!!

☺

RØD GRUPPE:
En regnfull oktober er over, men regn er jammen gøy!! Vi måtte bytte ut de vanlige bøttene våre med 10 liters bøtter, for da ble det fossefall ☺! VI har
laget demning, funnet masse småkryp som munketroll, meitemakk og snegler. Vi samler dem sammen og noen ganger finner vi tusenbein også, og
da har vi nesten fest i koppen/bøtta! Tenk alle de fine småkrypene sammen ☺! Vi laget hus av melkekartonger til dem, da fikk de dører og senger
også, og maten er gammelt vissent løv.
Tannelegen og Emma – forestilling, det var moro! Emma var jo så redd for tannlegen, og måtte ha med seg bamsene sine, men tannlegen var
forsiktig og viste Emma alt som skulle skje, så det gikk bra! Barna har fortalt at de har fylt ut skjemaet og tatt i bruk den nye tannbørsten hjemme ☺!

I oktober hadde vi refleksdagen. Avdelingen ble helt mørk og barna måtte gå rundt å lyse med lommelykter, slik at vi fikk testet refleksene. HUSK
REFLEKS!
Følelser – vi jobber nå med følelser og har hatt om glede/lykke og fortsetter med dette ut i november. Det er gøy å jobbe med følelser og se i speilet
om hvordan ansiktet forandrer seg i de forskjellige følelsene. Og så prater vi mye om hvordan vi har det inni oss, hvordan det kjennes ut og være i
alle disse følelsene☺.
Turdagene har gått opp til fotballbanen i oktober, og der har vi hatt grønnsakssuppe, pølser og mye annet god bålmat. Vi leter etter insekter, lager
hytter, spiller fotball og har sangleker. Vi koser oss på tur!
Vi ønsker alle en flott november måned! Vennlig hilsen alle ansatte i Eplehagen Barnehage! Tlf. 37088885 Wenche mob: 48253355

