HARELABBEN
Uke 37
Mandag 09. september

Tirsdag 10. september

Onsdag 11.september

BARNEHAGEN

BARNEHAGEN

BÅTTUR

FURUTOPPEN

FURUTOPPEN

Samling om grønnsaker. Vi
ser på bilder/konkreter og
setter ord på dem.

Vi lager invitasjon til
Høstsuppe! Vi tar i bruk
høstfarger og løvblader.

Vi utforsker livet rundt
og i vannet. Hva får vi
øye på denne gangen?

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

Vi forbereder lunsj sammen.
Barna får kjenne på
mestringsfølelsen, stimulert
sansene sine, samtidig som vi får
inn litt begrepstrening i forhold til
grønnsakene vi har i.

Lunsj: Suppe

Torsdag 12. september

Fredag 13.september

Lunsj: Wok
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.
Evaluering:
Vi startet uken med en liten minikonsert i barnehagen. Barna syntes dette var
spennende, de sang med og gjorde bevegelser til. Deretter har vi vært noen dager på
Furutoppen. Her har barna fått utfoldt seg kroppslig og fått utfordret ferdighetene
sine. Barna har også vært med på å lage ostesmørbrød på grillen.
Vi feiret Karolina sin bursdag på torsdag. Her fikk barna servert litt epler, kjeks og
rosiner. Dette falt i smak blant barna! Vi avsluttet uken med en kjempegod «pytt-ipanne» hvor barna har vært med i prosessen. De hentet grønnsaker og kuttet opp
pølsebiter. Smaksprøving er også en selvfølge når vi lager mat

Informasjon og beskjeder:
- Vi har nå begynt å kjenne på de kalde høstdagene i
barnehagen.Det er derfor fint om dere kan ta med
parkdresser, ull/flis, tynne luer, bomullsvotter/regnvotter
som kan være i barnehagen.
- Ta gjerne med tøfler til barna som kan ligge i hyllene. Disse
er fine til vi skal i hallen!
- Hold av torsdag 26. september. Da er dere alle invitert til
høstsuppe på Furutoppen!

