November-plan for GRØNN avdeling

Uke Mandag
Temasamling

45

46

Tirsdag
«6-års klubben»

Onsdag
Hall/matgruppe

Torsdag
Tur/temasamling

Fredag

2.
Apekattane:
Lekegruppe
Tigrane: Mat
Krokodillane:
Forming

3.
6-års klubb: tur til
Bjønnholen

4.
Apekattane:
Matgruppe/
lekegruppe
Krokodillane og
Tigrane: Hall

5.
Apekattane: Tur
Tigrane: Forming
Krokodillane: Tur
Bibelsamling i
grupper

6.
Lesegrupper

9.
Apekattane: Forming
Tigrane: Lekegruppe
Krokodillane: Mat

10.
6-års klubb: samling
og lek inne i grupper

11.
Apekattane: Hall
Krokodillane og
Tigrane: Matgruppe/
lekegruppe

12.
Apekattane: Forming
Tigrane: Tur
Krokodillane: Tur

13.
Planleggingsdag,
Barnehagen er
stengt

Grøn har utedag.

Grøn har utedag.
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16.
Apekattane: Mat
Tigrane: Forming
Krokodillane:
Lekegruppe

17.
6-års klubb: tur

23.
Apekattane:
Lekegruppe
Tigrane: Mat
Krokodillane:
Forming

24.
6-års klubb: samling
og lek inne i grupper

Grøn har utedag.

Grøn har utedag.

18. Bibelsamling
Apekattane:
Matgruppe/
lekegruppe
Krokodillane og
Tigrane: Hall

19.
Apekattane: Tur
Tigrane: Tur
Krokodillane:
Forming

20.
Lesegrupper

25.
Apekattane: Hall
Krokodillane og
Tigrane: Matgruppe/
lekegruppe

26.
Apekattane: Tur
Tigrane: Forming
Krokodillane: Tur

27.
Spelegrupper

Info:
Tema: Eventyr. Vi vil ha
fokus på ulike kjente og
kanskje ukjente eventyr
denne måneden.
Og vil ha litt forming som
gjenspeiler noe fra et
eventyr.
Bibelsamling: Noas ark

«6-års klubben»
Vi begynner med noen
samlinger i november, to
turer sammen og to dager
med samling og lek i
grupper. Vi fokuserer på
samarbeid og å bli kjent.
Elisabeth, Synnøve og en til
blir med og har disse
samlingene.
Hilsen Elisabeth, Lillian,
Rønnaug og Jartrud

Sanger, rim og regler i november
Bukkene bruse sangen
Lille Bukken Bruse,
trippet over trollebru
”Nå tar jeg deg” sa trollet,
og var så grum i hu.
”Nei og nei, ta ikke meg,
jeg er tynn og liten, jeg.
Den som kommer etter,
Mye mer deg metter”
Mellom Bukken Bruse
vandret over trollebru
”Nå tar jeg deg”, sa trollet,
og var så grom i hu
”Nei og nei, ta ikke meg,
jeg er tynn og liten, jeg.
Den som kommer etter,
mye mer deg metter”
Store Bukken Bruse
trampet over trollebru
”Nå tar jeg deg” sa trollet,
og var så grom i hu.
”Bare kom, jeg stanger deg,
jeg er ikke redd for deg!
”Bang-bang-bang, det skramler,
store trollet ramler.

Når du går ut om vinter'n
Melodi: Lille postbud min due

Ti små spøkelser (regle)
Ti små spøkelser de ville gå på ski
Det ene gikk seg vill, så var det bare ni.
Ni små spøkelser de satte seg på potte
Den ene datt i potta, så var det bare åtte

Når du går ut om vinter'n må du ta på deg tøy
Ellers fryser du veldig og det er ikke gøy

Åtte små spøkelser de spøkte for en tyv
Men tyven stjal den ene, så var det bare syv

Først så tar du på genser, Tykke sokker er bra
Og en varm strømpebukse under dressen må du ha

Syv små spøkelser de møtte på ei heks
Heksa tok den ene så var det bare seks

Og når dressen er tatt på er det støvla sin tur
Og så votter og lue og et skjerf hvis du er lur

Seks små spøkelser de akte på en lem
Det ene brakk beinet, så var de bare fem
Fem små spøkelser ville bare flire
Den ene ble alvorlig, så var det bare fire
Fire små spøkelser de forsatte å le
Den ene ville gråte, så var det bare tre
Tre små spøkelser de ville ut å ro
Den ene falt i vannet, så var det bare to

Oppe på fjellet
Oppe på fjellet der bor det tre troll Oppe på fjellet
der bor det tre troll Trollefar, og trollemor og lille
Olle Bolle Bø, sier trollefar Bø, sier trollemor, mens
bitte lille Olle Bolle seier bare bø

To små spøkelser de klagde kjære vene
Visp forsvant den ene så var det ett alene
Ett lite spøkelse det ble så redd for meg
Det hylte høyt av redsel så rømte det sin vei.

