Lensmannsgarden barnehage

MÅNEDSPLAN FOR BINGEN NOVEMBER
Tema for perioden:
«Hjelpe når jeg kan, slik blir livet bedre for barn i alle land»

MÅL
Mål: Vi kan glede andre
Barna skal oppleve glede ved å hjelpe andre

DELMÅL
«Vi er gode» med hverandre
Barna skal få oppleve gleden ved å gi noe til andre, og bry seg om andre
METODER
Bøker/eventyr
Sang/musikk/lytting
Lek i smågrupper
Turer
Mat
Godhetsdag: «Glede barn i Ukraina»
Bok: «Karsten hjelper pappa»

SANGER,BØKER, RIM OG REGLER VI KOMMER TIL Å BRUKE
Løveloven
Eventyr: Skinnvotten, Den lille røde høna
Sang: «Alle trenger en liten venn», «Den som deler», «Jeg er liten kjempestor»
Bok: Karsten hjelper pappa
Månedens tegn: Hjelpe

Telefonnummer til avdelingen er 992 14 874

Postadresse:
Postboks 6
4368 VARHAUG

Kontoradresse:
Løehagen 8
4360 VARHAUG

Telefon:
51793650

E-post
post.lensmannsgarden.barnehage@ha.kommune.no
www.ha.no/lensmannsgarden

Org.nr.:
964 969 590

FORELDREBREV
I oktober var temaet «Bry meg om en annen» og «En smak av verden». Fokuset har vært
å være gode med hverandre, og å hjelpe hverandre. Barna i Bingen er veldig gode med
hverandre, og hver dag ser vi mange gode øyeblikk. Alt i fra at barna gir klemmer på eget
initiativ når noen er lei seg til at de hjelper med av og på-kledning om noen trenger hjelp.
Vi har hatt fokus på å ta vare på jorda vår ved å ikke kaste søppel i naturen. Vi har vært på
turer i nærmiljøet der vi har plukket søppel og tatt med oss tilbake til barnehagen og kastet.
Fugler og andre dyr kan bli skadet av søppelet som vi kaster ute i naturen, og jorda vi bor på
kan også da bli ødelagt. Barna får bli med ut og kaste søppel i søppelskuret.
I det daglige har vi hatt fokus på det å vente på tur og dele. Dette har vi gjort i samlinger og i
her- og- nå situasjoner. Det er viktig at vi som voksne er tett på barna og slår ned på negativ
atferd. Jmf rammeplanen s.20 «Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede,
humor, spenning og engasjement gjennom lek- alene og sammen med andre» Personalet
skal veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønster». Vi som voksne skal
veilede barna til å bli en god venn, og til å fungere i et sosialt fellesskap.
Vi ser at barna i Bingen er veldig gode med hverandre. Vi ser mange gode øyeblikk der
barna hjelper hverandre i leken, deler på leker og vi øver oss stadig på å vente på tur. I
Bingen har vi stadig smågrupper. Dette har vi i den frie leken og når vi har språkgrupper.
Både fornuften og forskning forteller oss at smågrupper er bra for barna. Som voksen blir du
mer tilgjengelig for og sensitiv på hvert enkelt barn når du er alene med en liten
barnegruppe. Barna vil merke at du som voksen ser dem på en annen måte, enn når det er
mange barn som skal dele på flere voksne. (Brandtzæg,Torsteinson & Øiestad, 2016). Vi vil
fortsette med å leke i smågrupper fremover.
Kommunens satsningsområde er «Et godt språkmiljø for alle barn» der vi skal satse spesielt
på 2-åringen. Vi vil derfor ha mye fokus på språkutvikling i Bingen. Vi vil bruke språket aktivt i
det daglige der vi benevner alt rundt og med barna. Vi vil også ha språkgrupper der vi har
ulik fokus hver gang på ulike ting vi øver på. For at et barn skal fungere sosialt er det en
fordel at det mestrer språket godt. Derfor må vi voksne som er rundt og med barna stimulere
språket- «for at barna skal lære språk, må de høre språk». Vi vil fylle ut Tras – observasjon
av språk i daglige samspill på 2017 barna for å kartlegge/fange opp tidligst mulig om det er
noe som vi må øve på. Tidlig innsats er viktig.
I forhold til temaet «En smak av verden» har vi sett på globus hvor landet Slovakia ligger i
forhold til Norge. Mathias er i fra Slovakia. Vi har hørt og sett sanger fra Slovakia og vi har
sett hvordan det Slovakiske flagget ser ut. Dette har vi sett og hørt på i forhold til det norske
språket som vi bruker. Regnbueløven har også kommet i samlingene og vi har sett hvordan
det Botswanske flagget ser ut og hvor Botswana ligger på globusen. Vi har også sunget «Nå
skal vi telle» på ulike språk.
På FN-dagen og godhetsdagen i barnehagen (24.okt.) var vi sammen med «Språksprell»
oppe på løa. Vi sang to sanger for dem og noen i Steingarden fremførte det norske eventyret
«De tre bukkene Bruse. De i Språksprell fortalte litt om landa deres, og snakket på språket
sitt. Vi fikk også smake på mat som de hadde laget til oss, spennende med nye smaker.
Godhetsdag 25. november- glede barn i Ukraina. Temaet for november blir «hjelpe når
jeg kan, slik blir livet bedre for barn i alle land». Vi fortsetter fokuset med å være gode
med hverandre og å hjelpe. Denne måneden vil vi ha ekstra fokus på å hjelpe barn i Ukraina.
Tidligere år har vi samlet inn «gaver» til barn i Ukraina i løpet av hele desember, men siden
det i desember allerede er så mye så skjer, så har vi bestemt oss for å heller ta det i
november dette året. Ellen Aarsland fra KPK-Ukraina kommer på godhetsdagen 25.
november og henter det barna har tatt med (kommer infoskriv ang. dette).

Møteavvikling: Tirsdager kl. 08.30-10.35 vil det være møteavvikling på huset. Vi såg at det
var ikke bra for barna at vi hadde møter når det var pauser ol. så derfor har vi valgt å ha en
dag der vi har møter. Det vil si at i denne tiden vil vi være en voksen mindre på avdelingen
siden en av oss hjelper til på en annen avdeling når de har møter. Når Bingen har møter vil
det være personal fra andre avdelinger som er med barna i tidsrommet 09.35-10.35 tirsdager
i oddetall.
Barna i Bingen er veldig opptatt av fuglene som oppholder seg rundt barnehagen. Vi gir
skiverester til fuglene etter måltida, og barna er veldig opptatt av, som løveloven sier «bry
meg om en annen» og i dette tilfellet fuglene. Vi har kjøpt oss to fuglehus som er plassert
slik at vi kan se fuglene mens vi spiser. Flere av barna har allerede lært seg de ulike navna
på disse fuglene- Skjære, Kråke, Spurv og Måke. I neste måned er temaet «Hjelpe når jeg
kan, slik blir livet bedre for barn i alle land» da vil vi lage fuglemat som vi vil henge opp
for å hjelpe fuglene slik at de finner mat når det begynner å bli kaldt ute. Vi vil ha enda mer
fokus på at vi kan hjelpe hverandre. Selv om en er liten så kan en hjelpe til.
Det vil være foreldremøte med barnevakten.no 7. november. Verdt å få med seg. Meld dere
på via mykid.no.
Vennlig hilsen Hilde Wiig Mattingsdal
-Pedagogisk leder-
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Ukas barn
Ole
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Ukas barn
Tamira

Fokus på: Sang
og musikk
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Foreldresamtaler
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Ukas barn
Ola

18.
Lek på
rommene

19.
Smågrupper

25.
Lek på
rommene

26.
Smågrupper

Fokus på: Rim og
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Ukas barn
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Foreldresamtaler

Fellessamling
for 2017 barna
Godhetsdag:
Glede barn i
Ukraina
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Språkgrupper
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Være sammen
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