Periodeplan for januar 2019 på Ekornstubben.
Uke 1
Fra
Torsdag 03.01
Til
Fredag 04.01
Uke 2
Fra
Mandag 07.01
Til
fredag 11.01

Uke 3
Fra
Mandag 14.01
Til
Fredag 18.01

Uke 4
Fra
Mandag 21.01
Til
Fredag 25.01

Uke 5
Fra
Mandag 28.01
Til
Fredag 01.02

Vi forteller hverandre om julens opplevelser.

Gjennom dette snakker vi også om følelser som «å være glad».

Lek inne og ute i skogen.
Bibelfortelling: De tre vise menn
Og eventyret: Kjetta på Dovre.

Gjennom fortellingene kommer vi inn på følelsene: « å være glad ,
være sint og være redd.»
Mandag: Skoleklubb og gruppe
Tirsdag: «Ha med dag»
Onsdag: «Ha med dag»
Torsdag : Eventyrsamling og Utedag i skogen
Fredag: Skoleklubb og gruppe

Bibelfortelling: Familien til Jesus må flykte til Egypt.

Gjennom fortellingen kommer vi inn på følelsene: «Føle seg redd og
føle seg trygg»
Mandag: Skoleklubb og gruppe
Tirsdag: Grupper. Tegne og klippe.
Onsdag: Lesegrupper
Torsdag: Utedag i skogen
Fredag: Kanskje vi får besøk av Marika og Sofie Alette

Teskjekjerringa og den skjulte skatten.
Vinter – vann, snø og is….
Mandag: Skoleklubb og gruppe
Tirsdag: Grupper. Kanskje besøk av Marika og Sofie Alette
Onsdag: Lesegrupper
Torsdag: Eventyrsamling og Utedag i skogen
Fredag: Skoleklubb og gruppe

Vinter, vann, snø og is
Mandag: Skoleklubb og gruppe
Tirsdag: Grupper. Tegne og klippe
Onsdag: Lesegrupper
Torsdag: Utedag i skogen
Fredag: Vi ser hva vi finner på….

Et lite tilbakeblikk og planer videre på Ekornstubben.
I tida før jul syntes de fleste det var veldig trivelig å lage gaver og pynt. Noen ville aller helst
bare leke, men det var jo stas å få juleposene med noen smågaver hjem til slutt. Det ble en
førjulstid med så vel bibelfortellinger som nissehistorier.
Så har dere vel fått høre at en liten barnehagenisse flyttet inn hos oss? Han fant stadig på noe
lureri, men vi så han aldri. Han sølte pepperkakebiter rundt omkring og en dag lånte han en
joggesko til fruktfat… og rett før jul hang han opp en snor i taket med alle inneskoene våre..
Barna var veldig engasjerte. De laget tegninger, gaver og pynt til han. Nå har han tatt med seg
alt «pikk pakket» sitt og flyttet av gårde. «Men, han kommer nok igjen neste jul», sier barna.
Rett før jul hadde vi en veldig trivelig nissefestdag med grøt, nisseposer, sang og dans rundt
juletreet. Samme dag satte vi ut litt grøt ut i skogen og jammen ble den borte. Det har visst
vært flere nisser på ferde i området..
Videre i januar fortsetter vi med fokus på følelser. Gjennom lek og samspill og ulike
fortellinger får vi mange anledninger til å hjelpe barna å sette ord på det de selv og andre
føler. Så jobber vi hver dag for at alle skal ha det trygt og godt på Ekornstubben.
Men det er fint om dere foreldre jevnlig snakker med barnet om at:
-

Vi må høre på beskjeder fra voksen og gjøre det de sier (og voksne skal naturligvis
høre på barna)
Vi må prøve å være en grei venn (og hvordan de kan være det)
Og aller viktigst:
Vi må si ifra til voksen om noe er leit eller vanskelig.

Ta kontakt med oss i personalet om det er noe. Om morgenen, spesielt ved frokosttider, er det
ikke alltid så lett å få pratet med oss fordi vi må ta oss av barna. Da kan dere gjerne ringe
men helst etter kl 9. Da er vi vanligvis tre voksne.
Nå, i starten av januar er det veldig glatt på lekeplassen vår. Men heldigvis har vi saueskogen
og der er det ikke så glatt. Et godt tips: Raggsokker av ull utenpå vinterstøvler gjør at barna
får bedre feste når de går …. Ellers finnes det også enkle brodder som passer for barn.
Men det aller beste ville være å få mere snø så vi kan ake og gå på ski. Snø står høyt på
ønskelista nå.
Når det gjelder varm mat skal vi over på en ny ordning med varm mat to ganger pr uke. Vi
kommer tilbake med info om hvilke dager det blir.

Hilsen personalet.

