Måneplan for uke 41 og 42

Uke 41

Formiddag:

Mandag
Dato: 07.09.19
14 barn går ut på
formiddagen og 14 barn er
inne.
De eldste barna på Liten
Base kommer på besøk og
har bli kjent-aktivitet med
oss på Måne v/Lisbeth

Tirsdag
Dato: 08.09.19
Gruppe rød og blå går ut på
formiddagen v/Lisbeth,
Kristine og Sana.
Gruppe har tigergruppe
v/Sophus og Andrea/Sana
Vi går på skulptur tur. Hvis
veldig kaldt vær så gjør vi
papp prosjekt ved
studentene.

Ettermiddag:

Sana har formingsaktivitet
med grupper av barn
I utetiden har vi høstdugnad.

Gruppe rød går på tur til
Ekeberg og leter etter
høsttegn v/Kristine og
Caroline.
Gruppe gul går ut på
ettermiddagen og gruppe
rød og blå er inne.
Gruppe blå har
bevegelseslek v/Kristine
på fellesrommet.

Torsdag
Dato: 10.09.19
Gruppe rød og 7 barn –
blanding av gul og blå går
ut på formiddagen,
v/Kristine og Lisbeth.
14 barn – blanding av
gruppe gul og blå er inne
på formiddagen.

Gruppe rød og gul har
bakeaktivitet v/Kristine og
Lisbeth.

Grupper med barn har
formingsaktivitet v/Sana

14 barn går ut på
ettermiddagen og 14 barn er
inne.

Onsdag
Dato: 09.09.19
Gruppe blå + 2 gruppe gul
går ut 8.30 og drar til
Knattholmen. Vi leter etter
høsttegn v/Sophus og
Andrea.

Gruppe rød gul går ut etter
lunsj og har høst-dugnad i
utetiden.

Vi har Månemøte og Sol
passer våres barn. Frilek
på begge gruppene.

Barna som har vært inne
på formiddagen går ut på
ettermiddagen.
Begge gruppene har frilek
på ettermiddagen, samt at
gruppe gul har papp
prosjekt ved Sander og
Caroline
Frukt, ettermiddagsmat og
sangsamling v/Lisbeth.

Frukt, ettermiddagsmat og
samling kl. 14.00 v/Andrea.

Fredag
Dato: 11.09.19
Gruppe gul og gruppe rød går
ut på formiddagen v/Kristine,
Lisbeth og Sana.
Gruppe blå har prosjekt ved
Caroline og Sander
Gruppe gul går på tur til
Ekeberg og leter etter
høsttegn v/Lisbeth og Sana.

Gruppe gul har papp prosjekt
v/studenter
Gruppe blå går ut etter lunsj
og har høst-dugnad i utetiden.
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Uke 42

Formiddag:
Vi burde få til en
bibliotekstur.

Mandag
Dato: 14.09.19
Gul går ut på formiddagen.
De drar til Byskolen og
møter Frode. Han er IKT
ansvarlig. Vi ser og prøver
lego roboter.
Sophus og Andra drar med
dem
De eldste barna på Liten
Base kommer på besøk og
har bli kjent-aktivitet med
oss på Måne v/Lisbeth

Forming V/Sana – grupper
med barn
Gruppe rød og blå går ut.
Ettermiddag:

Studenter har papp-aktivitet
med en gruppe barn som er
inne på ettermiddagen.

Tirsdag
Dato: 15.09.19
Gruppe rød og blå går ut på
formiddagen v/Lisbeth,
Kristine og Sana.
Gruppe gul er inne og har
tigergruppe v/Sophus og
Andrea.

Har pappaktivitet
v/studentene.
Vi trekker Flambert

Gruppe rød og gruppe blå
er inne på ettermiddagen,
gruppe gul går ut.
Barna som er inne på
ettermiddagen har
bevegelseslek v/Kristine
og samling v/Sana.

Frukt, ettermiddagsmat og
samling kl. 14.00 v/Sophus.
Velkommen til
foreldremøte kl. 18-20.

Onsdag
Dato: 16.09.19
Gruppe blå + 2 gruppe gul
går ut på ettermiddagen. Vi
drar til Knattholmen og leter
etter høsttegn v/Sophus og
Andrea.

Gruppe rød og gul har
kjøkkenaktivitet v/Kristine
og Lisbeth.

Torsdag
Dato: 17.09.19
Gruppe rød og 7 barn –
blanding av gul og blå går
ut på formiddagen,
v/Kristine og Lisbeth.

Fredag
Dato: 18.09.19
Gruppe rød og 7 barn –
blanding av gul og blå går ut
på formiddagen, v/Kristine og
Lisbeth.

14 barn – blanding av
gruppe gul og blå er inne
på formiddagen.

14 barn – blanding av gruppe
gul og blå er inne på
formiddagen.

Vi har Månemøte og Sol
passer våres barn. Frilek
på begge gruppene.

Vi har bursdagssamling for
barna som har fyller/har fylt
år i oktober

Kristine er på Høgskolen
deler av formiddagen.
Gruppe rød og gruppe gul
konstruerer, utforsker og
skaper noe av
høstmateriellet de fant på
tur forrige uke, i utetiden.

Barna som har vært inne
på formiddagen går ut på
ettermiddagen.

Barna som har vært inne på
formiddagen går ut på
ettermiddagen.

Papp aktivitet v/studenter
med grupper av barn.

Pappaktivitet v/studenter

Frukt, ettermiddagsmat og
sangsamling v/Kristine.

Måneplan for uke 41 og 42
I disse to ukene vil barnegruppa være på småturer og vi vil gjøre barna bevisst på hva som skjer i naturen rundt oss. Vi er i ferd med å skifte årstid og været
er kaldere. Barna samler naturmaterialer og vi lager ulike konstruksjoner av disse. Vi forsøker å skape ulike uttrykk med det høstmaterialer. Vi benytter
fagområdene Kunst, kultur og kreativitet samt Natur, miljø og teknologi.
Caroline og Sander er 2.kl. studenter fra Universitetet i Sørøst-Norge. De skal gjennomføre et prosjekt i faget Kunst, kultur og kreativitet. Barna skal få
erfaring med «papp» og jobbe med materialet over tid. Gjennom barnas erfaringer med materialet vil barna være med på å drive prosjektet videre. Barna
får på den måten medvirke i prosjektets prosess. Det er 4- og 5åringene som i stor del vi være med i prosjektet
Fra 7. oktober starter vi opp med «bli kjent» prosjektet. Gruppe rød tar i mot «Storebjørn» barn fra liten base. Hver mandag vil vi få besøk av dem og det er
en del av vår overgangsrutine (Solvang barnehages årsplan, 2019)
Vi får også besøk av studenter fra Sandefjord videregående skole. De kommer tirsdag, onsdag og torsdag i uke 42. En av disse studentene vil være hos oss
hver tirsdag fremover.
Tigergruppa trekker Flambert hver tirsdag. Ett av barna får besøk av han hver uke.
OBS!
Foreldremøte for hele barnehagen tirsdag 15.09.19 kl. 18.00-20.00.
Dere vil få egen invitasjon til dette. Vel møtt
Nøkkelord i perioden:
Gruppe rød: blader, kaldt, kastanjenøtter
Gruppe blå: Høst, kaldere, blader, kastanjenøtter
Gruppe gul: Høst, kaldt-kaldere-kaldest, årstid, blader, modne.
Vi jobber også videre med følelsen «glede»/ «glad». Det gjøres ved at vi speiler barna når de er glade og gjør inkluderende handlinger for andre.

