PLAN FOR TIGERGRUPPA HØST 2016
Nå er vi i gang!
I år er det 11 tigerbarn i friluftsgruppen: Brage, Mikkel, Andreas, Tuva Marie,
Vilma, Olivia, Tuva, Filippa, Haakon, Fredrik og Mathias.
De voksne på gruppa er Solfrid, Marie og Henriette.
Gruppedager blir i år på ONSDAGER!
Hovedtema for tigergruppa er friluftsliv. Nedenfor finner dere en oversikt over
hvilke dager vi skal på tur. Vi kjører rutebuss til Fossum, og barna må være i
barnehagen senest 9.30 på turdagene. Alle barna må ha med ferdig pakket sekk
med mat, drikke og sitteunderlag. Husk at barna må ha med ekstra stor matpakke
og vann. Når det står på planen at vi skal brenne bål må det også være en vedkubbe
i sekken. Mat som kan varmes på bålet er også hyggelig disse dagene.
HUSK SKOTØY OG KLÆR ETTER VÆR.
Veien blir til mens vi går, men vi har en plan:
I løpet av høsten skal vi lage leirplass ved ”Dragen”, plukke sopp og bær, se etter
dyrespor. Vi skal øve oss på å spikke, vi skal lage bål og steke mat på bålet. Barnas
nysgjerrighet og interesse skal få prege turene våre. På tigergruppen skal barna få
øve seg på å bli selvhjulpne, ta ansvar for seg selv og sine ting. Barna skal få øvelse i
trafikken, øve på å være en del av en gruppe, ta hensyn til hverandre, og å hevde
seg. De skal få fysiske utfordringer, bli glad i, og lære om naturen. OG vi skal ha
det GØY!
Dato
31.aug.
7.sept.
14.sept.
21.sept.
28.sept.
5.okt.
12.okt.
19.okt.
26.okt.

Hva
Tjuvstart! Tur til Alvesletta på Fossum.
Naturen som hinderløype.
Tur til Dragen. Hvem er vi? Hvilke
forventninger har vi? Spikking.
1. båltur til Fossum. Vi ser på insekter
med forstørrelsesglass.
Tur til Fossum. Vi leter etter sopp og
har stjerneorientering.
Tur til Fossum med bål. Telletur, vi
samler på tall og mengder. Fredrik 5 år!
Høstferie, vi er i barnehagen med de
andre.
Tur til Fossum. Tenne bål. Lage felles
materialbilde i skogen.
Sansetur til Grønland.
Tur til Fossum. Tenne bål. Vi leser om
«Gutten som kappåt med trollet».

2.nov.
9.nov.
16.nov.
23. nov.
30.nov.
des.

Tur til Fossum. Tenne bål. Dyrespor.
Tur til Fossum. Tenne bål. Sanseløype.
Tur til Fossum. Tenne bål. Samle
formingsmateriell til juledekorasjoner.
Forberede juleavslutning, handle til
julelunsj.
Tur til Fossum. Juleavslutning med
julelunsj laget på bålet
Julemoro på Sæteren gård.

Erfaring tilsier at vi får noen dager med skikkelig øs pøs regn og mindre
turentusiasme. Da har vi noen kulturutflukter i bakhånd.
Referat fra turene kommer på mail.
Hilsen Solfrid, Henriette og Marie som gleder seg veldig.

