HARELABBEN
Uke 36
Mandag 02. september
FURUTOPPEN/BÅTTUR
Minikonsert i barnehagen kl.
09.00. Vi gleder oss til en
musikalsk opplevelse!

Tirsdag 03. september
FURUTOPPEN

Vi feirer Karolina
sin bursdag!

Onsdag 04. september

Torsdag 05. september

Fredag 06. september

FURUTOPPEN

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

Kroppslig lek og utfoldelse
i skogen. Barna finner
stadig nye utfordringer og
forbedrer sine ferdigheter
innen motorikk.

Lek og moro i barnehagen. Vi forbereder lunsj sammen.
Barna får kjenne på
Katherine og Hege på
mestringsfølelsen, stimulert
ledermøte kl. 09.00-10.30 sansene sine, samtidig som vi
får inn litt begrepstrening i
forhold til grønnsakene vi har i.

Lunsj: Brød/Ostesmørbrød
Vi går enten til Furutoppen
eller på Båttur etter
Foreldremøte kl. 18.00Lunsj: Pyttipanne m/pølse
Hege
har
fri!
konserten.
21.00
I september skal vi ha fokus på grønnsaker! Dette skal vi ha i forbindelse med Høstsuppe som holdes torsdag 26. september på Furutoppen! Barna
skal få innblikk i hvor grønnsakene kommer fra, sette ord på dem, få være med i butikken og handle, delta i matlagingsprosessen og ta i bruk sine
sanser. Her ligger det mye læring og er en stor del av vår husmannspedagogikk. Vi gleder oss mye til å introdusere dette for barna!
Evaluering:
Vi startet uken med båttur med den andre halve barnegruppen. Vi dro sammen med Une og tre barn fra
Ekornstubben. Turen gikk til Sundvollen-stranda. Tirsdagen ble det tur til Furutoppen. Her fikk barna delta
i matlagingsprosessen. De fikk blant annet kuttet gulrot. Vi grillet deretter laks med grønnsaker i folie og
lagde potetmos til. Dette smakte godt, spesielt nå som barna hadde vært med å lage maten! Her fikk
barna kjenne på mestringsfølelsen! Onsdagen ble det litt endringer i planene. Pga. mye regn og vind
utsatte vi båtturen og hadde leke-/språkgrupper i stedet. Noen var på fotballbanen og noen var med på
søppeltømming i komposten. Torsdag var det aldersdelte grupper med Ekornstubben. 1-åringene gikk på
Furutoppen og 2-åringene til fotballbanen. Vi avsluttet uken med fredagsdisco for Berit som nå
pensjonerer seg og har sin siste dag i barnehagen.

Informasjon og beskjeder:
Minner om foreldremøte torsdag 05.
september kl. 18.00-21.00 i barnehagen.
Hold av torsdag 26. september. Da er dere
alle invitert til høstsuppe på Furutoppen! 

