Månedsplan og brev for januar 2021
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5
GUL: Lek
RØD:
Velkommen tilbake og GODT
NYTT ÅR!!

6
GUL: Tur hvis været tillater
det ☺
RØD: Superklubben!

7
GUL: Eventyret: Bukkene
Bruse
RØD: TURDAG- Vi ordner
kakao til alle ☺

8
GUL: Fri lek
RØD: Språkgrupper

PLANLEGGINGSDAG

BHG ER STENGT

Utedag

Havregrøt til frokost
Vi feirer Silas som blir 6 år

Tomatsuppe

i dag! Hipp hurra!

2

11
GUL: Formingsaktivitet
RØD: Utedag

Fiskeboller i hvit saus

12
GUL: Samling- kroppen og
følelser/ vennskap.
RØD: Samling- forelskelse

13
GUL: Tur hvis været tillater
det ☺
RØD: Superklubben!

Havregrøt til frokost

14
GUL: Eventyret: Bukkene
Bruse
RØD: TURDAG- Vi ordner
kakao til alle ☺

Betasuppe

15
GUL: Fri lek
RØD: Språkgrupper

Vi feirer Isak som blir 6
år i dag! Hipp hurra!
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3

18
GUL: Formingsaktivitet
RØD: Utedag

Spagetti og kjøttdeig

4

25
GUL: Formingsaktivitet
RØD: Utedag

Lapskaus

19
GUL: Samling- kroppen og
følelser/ vennskap.
RØD: Samling- sjalusi

20
GUL: Tur hvis været tillater
det ☺
RØD: Superklubben!

21
GUL: Samling/ Lek/ Aktivitet
RØD: TURDAG- Vi ordner
kakao til alle ☺

22
GUL: Fri lek
RØD: Språkgrupper

Vi feirer Masoumeh som blir
4 år i dag! Hipp hurra!

26
GUL: Samling- blå farge. Har
vi noe blått på oss i dag? ☺
RØD: Samling- farger.

Ha på deg noe
blått- dag! ☺

Havregrøt til frokost

27
GUL: Tur hvis været tillater
det ☺
RØD: Superklubben!

Havregrøt til frokost

Fiskepinner i lompe

28
GUL: Samling/ Lek/ Aktivitet
RØD: TURDAG- Vi ordner
kakao til alle ☺

29
GUL: Fri lek
RØD: Språkgrupper

Grønnsaksuppe

(Begge grupper, gul og
rød)

GODT NYTTÅR! Vi håper dere har hatt en fin juleferie og kost dere sammen med familie og venner ☺

Månedens farge er BLÅ! ☺
EVENTYR
GUL GRUPPE:
Januar, nytt år, nye muligheter! I dette halvåret blir mye av fokuset rettet mot
forberedelser til større
avdeling. Dette innebærer at forventningene blir høyere. Vi vil øve mye på påkledning, spise/sitte ved bordet, do-trening
for de som ønsker det, og ikke minst den sosiale delen. Vi forsetter å jobbe med å knekke lekekoder, være gode med

Lys
BLÅ

Mørk
BLÅ
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hverandre, empati, sympati osv.
Temasamlinger om kroppen fortsetter vi med (på tirsdager), med mål om å
øke ordforråd og begrepsforståelse. Januar og Februar vil vi også komme
innom følelser/ vennskap i disse samlingene. De neste månedene vil vi også
introdusere barna for eventyret om Bukkene Bruse! Vi vil lytte sammen til
fortellingen, og dekorere litt på avdelingen- dette bruker å inspirere til god lek,
felles leke-tema ☺. Vinter og månedens farge (blå) vil også vise seg som tema
i de formingsaktivitetene vi har. Spennende å se om det kommer noe snø! Vi
gleder oss til et nytt år!

FØLELSER

RØD GRUPPE
Nå ønsker vi oss skikkelig mye snø, slik at vi kan herje og leke masse i snøen! Uansett skal vi få en fin vinter med
mye hyggelig på planen ☺
Vi skal starte året med følelsessamlinger på tirsdagene, og Superklubb på onsdagene – med oppladning til vårens
russetid! På rød gruppe skal vi også jobbe med fargen BLÅ.
Vi har også fokus på språk og hvordan man prater til hverandre. Hvordan prater DU til andre og OM andre foran ditt
barn? Hvordan prater du til barnet ditt? Er DU en god språklig rollemodell? ☺
LYSFEST: utgår i år pga. covid 19.

Blå farge er i fokus denne
måneden. I slutten av
måneden er det gøy om
alle kler seg/ har på seg
noe som er blått, og i
samling viser frem for de
andre hva det er de har på
seg som er blått! ☺
Undersøk gjerne fargen
sammen med barnet ditt
hjemme også!☺ Fint å
påpeke dersom barnet har
blå klær på seg, dere kan
gå på leting i huset etter
ting som er blå farge på
osv. Kanskje barnet
sammen med voksen kan
ta bilder av disse tingene
og se på/ samtale om
etterpå? (God
språkstimulering!) ☺

KLÆR: Husk at ALT må merkes av tøy og sko som er i barnehagen! Sjekk hylla hver dag og ta med tøy som mangler!
Rød gruppe er ute hver dag i minst to timer, så ull og varmt tøy/sko må alltid ligge i hylla, slik at utetiden blir en god opplevelse for ditt barn.
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HUSK: Håndvask MÅ gjennomføres hver dag ved ankomst i barnehagen!
VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TILBAKE ETTER FERIEN OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR! Hilsen alle ansatte i Eplehagen
barnehage.

