Lensmannsgarden barnehage

MÅNEDSPLAN FOR STEINGARDEN
NOVEMBER
Tema for perioden:
«Hjelper når jeg kan, slik blir livet bedre
for barn i andre land»
MÅL
Vi kan glede andre
Barna skal oppleve glede ved å hjelpe andre
DELMÅL
Vi skal si fine ting til hverandre
Barna skal få oppleve gleden ved å gi noe til andre, bry seg om andre
Alle skal oppleve gleden ved å ha en venn
Barna skal få kjennskap til førstehjelp gjennom det pedagogiske opplegget Henry

METODER
Bøker/eventyr
Sang/musikk/lytting
Lek i smågrupper

SANGER,BØKER, RIM OG REGLER VI KOMMER TIL Å BRUKE
Løveloven
Karsten hjelper pappa
Karsten må på sykehuset
Alle trenger en liten venn
D e godt å ha nogen en kjenner

Telefonnummer til avdelingen er

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
Dette er noe av det vi har gjort i oktober: Vi har hatt en varslet brannøvelse og en uvarslet
brannøvelse, og det gikk veldig bra for barna. Noen ble litt våte på føttene, men alle visste
hvor vi skulle gå og gikk fint og rolig til trappen i Løehagen. Vi har hatt formingsaktiviteter der
vi har laget høstbilder og malt hjerter med glitter. I samlingene har vi snakket litt om å bry seg
om hverandre og hva vi kan gjøre når noen har det vondt eller ikke har noen å leke med.
Eventyret om Musa og Løva er et godt eksempel på at vi kan bry oss om andre og hjelpe.
Vi har vært innom Barnekonvensjonen og snakket litt om hva det er. I tillegg så var vi så
heldig å få besøk av mødrene til Maja, Fausta, Grantas og Karolina som kom og snakket litt
om Litauen og vi fikk smake på litauiske spesialiteter. Vi hadde også Godhetsdagen den 24.
oktober der Språksprell gruppen som holder til i Løa fremførte og fortalte litt i fra de ulike
nasjonene som er representer der. Vi fikk også mange spennende smaksprøver på ulike
retter i fra dem. Vi fremførte eventyret om de Tre bukkene bruse for Språksprell og vi sang
noen sanger for dem.
I november blir temaet ”hjelpe når jeg kan, slik blir livet bedre for barn i alle land”. Da har vi
fokus på hvordan vi kan hjelpe andre, og vi skal ha en Godhetsdag den 25. november der
Ellen Årsland kommer og forteller litt om innsamlingen av klær og leker som hun tar med seg
til Ukraina. Så om dere har noen klær som dere ønsker å gi kan dere ta med dette til innen
22. november, det henger også et skriv om dette i garderoben.
Vi vil også ha fokus på førstehjelp gjennom det pedagogiske opplegget Henry.
Månedens tegn
Denne måneden er det ordet Hjelpe som er månedens tegn

Bilde: minetegn.no
Godhetsdagen: Glede barn i Ukraina
Den 25. november kommer Ellen Årsland og har en fellessamling for oss på kjøkkenet, det
henger et skriv med mer info om det i garderoben.
Diverse info
Det blir stadig kaldere så ta en sjekk i garderobeskapene og se at barna har varme og gode
klær til å være ute i. Og merk klær og sko godt med navn.

Vennlig hilsen
Therese S. Haugland, Solfrid Harbo og Kari Silva
-Pedagogisk ledere-
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Uke
44

Mandag
28. okt

Tirsdag
29. okt

Onsdag
30. okt

Torsdag
31. okt

Fredag
1. nov
Smågrupper
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4. nov
Aldersdeltegrupper

5. nov
Smågrupper

6. nov
Språkgrupper

7. nov
Være sammen
samling

8.nov
Rommene
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11. nov
Aldersdeltegrupper

12. nov
Være sammen
samling

13. nov
Tur

14. nov
Smågrupper

15. nov
Planleggingsdag
Barnehagen
stengt
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18. nov
Aldersdeltegrupper

19. nov
Rommene

20. nov
Smågrupper

21. nov
Løa

22. nov
Språkgrupper
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25. nov
Godhetsdagen:
Glede barn i
Ukraina

26. nov
Rommene

27. nov
Være sammen
samling

28. nov
Tur

29. nov
Hipp hurra for
Elvira 5 år!

Smågrupper

