Månedsplan Oktober 2018 for Måne & Stjerne Tema: Vennskap og Kardemommeby
Mandag 1.
Turdag
Vi går på tur til
Gosenskogen og har
litt fellesleker.

Tirsdag 2.
Gruppedag

Onsdag 3.
Matdag

Førskolen jobber med
oppgaver i Trampoline
og har lesestund med
Helge.

Vi hører om
Kardemommeby, om
politimester Bastian
og røverne

Katrine og Marit har
språkgrupper, leke og
formingsgrupper.

Varme fiskekaker på
brødskiven til lunsj,
med tomat, agurk og
remulade.

Torsdag 4.
Katrinedag
Katrine skal ha ta
fagprøve som Barne og
Ungdomsarbeider og
lager hele opplegget
for dagen.

Fredag 5.
Kristensamling
Grøt til lunch
Hva skjedde videre
med Josef etter at
brødrene hadde solgt
han?

Uke 40

Ukens gode hjelpere

Andrea
Helen &
Bothilde
Marie

Svømming for de
eldste og mellomste,
de går fra barnehagen
13:30 og er tilbake ca.
16:00.
Husk badetøy!

Mandag 8.
Turdag
Katrine leder turen
denne dagen, da Helge
har høstferie.

Tirsdag 9.
Gruppedag
Førskolen jobber med
oppgaver i Trampoline.

Onsdag 10.
Matdag
Vi lager
grønnsakslapskaus
med pølser. Alle er
med å skrelle og kutte
grønnsaker: Poteter,
kålrabi, gulrøtter mm
og pølser i biter.
Vi koser oss med
deilig lapskaus til
lunch og flatbrød med
smør

NB! Ingen
Svømming
De andre deler seg i
leke og lesegrupper.
Kardemommeby-

Torsdag 11.
Gruppedag
Vi deler inn i grupper
og blir enda bedre
kjent med Folk og
røvere i
Kardemommeby

Fredag 12.
Kristensamling
Grøt til lunch
Moses

Uke 41

Ukens gode hjelpere

Johann
&
Anna
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Mandag 15.
Turdag/Bursdag

Hipp hurra

Tirsdag 16.
Onsdag 17.
Turdag/Gruppedag Rundstykkedag
Ble det ikke tur i går
så tar vi det i dag.

for Johann 5 år og
Eller vi har
Anna 3 år!
Bursdagssamling, lek,
fest og smoothie. Vi
feirer på tur dersom
været er bra.

Mandag 22.
Turdag
Tur til
Limabakkenskogen

førskolegruppe med
Trampoline og de
andre har
språkgrupper med
leking og fokus på
samlek med andre.

Tirsdag 23.
Gruppedag
I gruppene lager vi
“ting” som skal selges
på FN-dagen.

Vi baker gode grove
rundstykker til lunch.
Barna er med å lage
deig, og trille
rundstykker.
Vi koser oss med
nybakte rundstykker
med pålegg til lunchen

Torsdag 18.
Gruppedag
Førskolegruppen går
på tur hjem til Kaja.
Marit og Katrine har
språkgrupper, lek i
vennegrupper og
kanskje litt forming.

Svømming for de
eldste og mellomste,
de går fra barnehagen
13:30 og er tilbake ca.
16:00.
Husk badetøy!

Onsdag 24.
FN - dagen
Vi markerer FN dagen,
der tema er
solidaritet og barns
rettigheter rundt om i
verden.

Svømming for de
eldste og mellomste,
de går fra barnehagen
13:30 og er tilbake ca.
16:00.
Husk badetøy!

Fredag 19.
Kristensamling
Grøt til lunch
Hvordan Moses og
Israelsfolket kom seg
ut av Egypt.

Uke 42

Ukens gode hjelpere

Samuel
&
Freya

Vi begynner å lage
“ting “ til FN-dagen

Torsdag 25.
Gruppedag
Førskolegruppen går
på tur hjem til
Johann. Vi snakker om
solidaritet og barns
rettigheter på turen.

Fredag 26.
Kristensamling
Grøt til lunch
Israelsfolket i
ørkenen. De ti bud og
Jerikos murer.

Uke 43

Ukens gode hjelpere

Anna
Louise
&
Nils
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Blir det Nepalsk-gryte på FN - dagen og salg? Uke 41 er skolens høstferie. Helge har ferie denne uken og Silje Mjelde Jacobsen vil
være vikar hele uken.
Vi skal velge oss sanger og øve på til Høsttakkefesten og vi skal glede oss til Høsttakkefesten.

