2018

Periodeplan oktober Lekestua
Tusen takk for at dere gjorde det så fint her hos oss på dugnadsdagene.
Litt datoer:
Onsdag 10.oktober kommer Elise og Marte fra Halden videregående skole til oss
hver onsdag til uke 4! Det gleder vi oss til!
Onsdag 17.oktober er det fotografering i barnehagen!

Torsdag 18.oktober kommer våre kjære skolestartere på besøk. Det blir spennende å høre hva de
har å fortelle. 😊
Torsdag 25. oktober vil vi ha Forut-ettermiddag her i barnehagen, vi starter opp 15.30, eget
oppslag kommer i garderoben, ta med familien og kom 😊
Søndag 28. oktober deltar barnehagen i Sprell levende gudstjeneste.
Forut-aksjonen!
I uke 41 starter vi opp med Forut, en solidaritetsaksjon som
barnehagen er med på hvert år.
Les mer på forut.no/projektland eller forut.no/barn.
Vi ønsker gjennom å delta i dette prosjektet og rette litt ekstra fokus på forskjeller i
verden rundt oss.
Vi er like betydningsfulle selv om vi er forskjellige.
Holdninger som nestekjærlighet, omsorg, empati, medfølelse og glede blir tema for
samtaler og aktiviteter.
Den gylne regel: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.
Dette året få vi høre hvordan det har gått med Sivatas og familien hans, som
bor i Sri Lanka.
Sivatas har fem brødre og er hovedpersonen i fortellingene. Vi få høre om ekte
elefanter og erfarer at te må plukkes og ikke bare finns i poser. Vet du at
elefanter kan bli 70 år? Eller at man kan bruke kokospalmer til masse
forskjellige ting? Vi skal se på filmer, hører musikk, se på plakater og se
hvordan Sivatas leker med vennene sine.
Så skal vi ha en Forut-ettermiddag for å støtte prosjektet med penger.
I fjor gikk pengene vi samlet inn til ny skole i Jaffna (Sri Lanka) og familien til Sivatas fikk støtte
til å ferdigstille sitt nye hus.
«Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og
undring over likheter og forskjeller.»
Høsten er her og det er blitt kaldere og våtere ute, derfor ber vi dere nå fylle plassene opp med
ekstra/varme klær, luer, votter/hansker, skjerf/bøff slik at det ligger klart til barna skal ut.

Ønsker om en utviklingssamtaler? Si fra
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Uke 41
Mandag 8.
Film:
Sivatas på
skolen

Tirsdag 9.
Film:
Elefantsafari
Møtedag
(Lekestua har
møte kl.09.3010.30)
Suppedag
Fortelling: Barn
har rett

Uke 42 Forut
Mandag 15.
Film:
Elefantparaden

Fortelling:
Sugan på
stranda

Tirsdag 16.
Møtedag
(Lekestua har
møte kl.09.3010.30)
Suppedag
Fortelling:
Gamarala og
elefanten

Onsdag 10.
Tur til
Rødsparken.
Husk matpakke,
drikkeflaske
med vann og
sekk.
Musikksamling
Velkommen
Elise og Marte!

Onsdag 17.
Det er
fotografering!
Husk matpakke,
drikkeflaske
med vann og
sekk.

Torsdag 11.
Bakedag
Egg og
fiskepudding til
lunsj
Kristensamling
med fortelling
om den
barmhjertige
samaritan

Torsdag 18.
Bakedag.
Det er egg og
fiskepudding til
lunsj.
Kristensamling

Fredag 12.
Film:
Te plantasjen

Matdag:
Sesamlaks med
ris og salat
Fortelling:
Minki blir borte

Fredag 19.
Matdag:
Pastasalat med
kylling
Fortelling:
Yanays drøm

Skolebarn på
Musikksamling
besøk

Uke 43 Forut
Mandag 22.
Film:
Musikkvideo

Tirsdag 23.
Møtedag
(Lekestua har
møte kl.09.3010.30)
Film:
Musikkvideo

Onsdag 24.
Tur/Forberedelse
til Forut!
Husk matpakke,
drikkeflaske med
vann og sekk.

Torsdag 25.
Barn og voksne
forbereder
ettermiddagen.
Egg og
fiskepudding til
lunsj.

Fredag 26.
Vi har det fint
sammen og
koser oss med
god mat, som
fiskepinner med
ovnsstekte
poteter.

Forut aksjon i
ettermiddag i
barnehagen

Småsteg

Musikksamling
Suppedag
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Uke 44
Mandag 29.
Småsteg

Tirsdag 30.
Møtedag
(Lekestua har
møte kl.09.3010.30)
Suppedag

Hilsen fra Lekestua

Onsdag 31.
Tur til
Festningen.
Husk matpakke,
drikkeflaske
med vann og
sekk.

Torsdag 1.
Kristensamling
Klubb
Språksprell
Bamseklubb

Fredag 2.
Matdag:
Pastaskruer
med kjøtt og
gulrotsaus.
Småsteg

