Periodeplan november Lekestua

2020

Litt informasjon:
Fredag,13. november er det planleggingsdag. Barnehagen er stengt.

Framover kommer vi til å være mer inne. Vi har til nå vært mye ute i naturen, så vi
nesten har glemt hvordan det er å være en lengre tid inne. Derfor jobber vi aktiv med
gode rutiner i overgangssituasjoner for å forhindre støy som kan være stressene for små
og store over lang tid.
Vi skal dele oss i 3 lekegrupper. Vi øver på å gå bort til hverandre istedenfor å rope fra
den ene siden av rommet til det andre. Vente på tur-når vi ønsker å si/fortelle noe og
lytte og være trygg på at andre lytter/hører når vi har noe å fortelle- si ifra om.
Vi skal jobbe med det å være en god venn og forstå hva andre opplever når de viser
følelser. Følelser som trist, glad, lei seg og glad. Dette for å kunne være en god venn.
Sosialkompetanse er for oss noe vi jobber med hele året men nå tar vi for oss utestenging
fra lek og mobbing. Ingen skal føle seg mobbet eller utestengt. Hvordan inviterer vi
andre med i leken, så at alle føler seg inkludert og ikke blir utestengt. For å lære barn
gode ferdigheter ta vi i bruk koffert full av følelser. Gjennom bilder og samtaler vil
barna kunne på en ufarlig måte møte alle følelser og lære hvordan de kan løse konflikter
og setter navn på følelser de opplever selv.
I Kristensamlinger følger vi Daniel og hans venner. Vi snakker om at gode venner støtter
hverandre, står opp for det som føles riktig og ha integritet.
I musikken jobber vi med kjente sanger og rytmeinstrumenter sammen med Mette. Her
synger vi om dyrene på gården, hvor glad vi er å se hverandre, om troll og sanger med
den kristnebudskapet.
Barna har ønsket seg flere turer til Buskerudparken eller til treningsapparatene
ved elva. Det skal vi gjøre. Det har falt ned mye løv i det siste og det blir
spennende å følge med i forandringen i naturen.
Litt praktisk:

Høsten er her og det er blitt en god del kaldere ute. Derfor ber vi dere nå om å sende med
en pose med varme klær, gjerne ull! Ekstra stillongser, luer, votter/hansker og bøff er
veldig greit å ha.

Hilsen fra Bamseklubb og språksprell

