NOVEMBER PÅ ASKELADDEN
UKE
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3.NOVEMBER

4.NOVEMBER
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Sohad fagprøve
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9.NOVEMBER

10.NOVEMBER

11.NOVEMBER

12.NOVEMBER

13.NOVEMBER

Myrungane/

Inne/
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Turdag

Planleggingsdag
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Vega 5 år

16. NOVEMBER

17. NOVEMBER
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20. NOVEMBER
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Inne/

Turdag
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grupper
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uteaktiviteter

23. NOVEMBER

24. NOVEMBER

25. NOVEMBER
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27. NOVEMBER

Fotografen

Inne/

Myrongetur/

Turdag

Inne/

kommer

uteaktiviteter

utelek

kl.09.00 og
tar
gruppebilde
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30. NOVEMBER

Myrungane/
grupper

Gizel 4 år

uteaktiviteter

uteaktiviteter

Vi skal nå ta fatt på den siste høstmåneden, november, men først litt om hva vi
har gjort i oktober.
Vi har de siste årene vært i Bamsefaret og sett forestillingen med Barnas
musikkteater, i år ble det dessverre avlyst. Heldigvis har vi digitale
hjelpemidler, så forestilling ble det, men på Smart Boarden på kjøkkenet. «Den
evigunge bestefaren» er en intim forestilling der sjongløren Diego forteller om
bestefaren Lalo. Det er en forestilling med musikk fra en gammel grammofon
spiller og hvor vi også får se sjonglering, balansering, klovning og teater i en
herlig blanding. Flere av barna lo underveis og satt storøyd og fulgte med.
I barnehagen har vi rutiner på at uteområdet blir sjekket hver morning før vi
går ut. Barna synes det er stas å få på hansker å få være med og plukke søppel.
En dag vi var på tur spurte et av barna om vi ikke kunne ta med blader vi kunne
male avtrykk av. Vi plukket med oss en del blader og laget fine bilder når vi kom
tilbake til barnehagen. Vi har også laget et fint vennskapstre hvor alle har fått
lage håndavtrykk i ulike høstfarger. Kjekt med mye fin høstkunst på veggen.

«Gjennom arbeidet med Kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til
at barna opplever spenning og glede ved høytlesing, fortelling, sang og samtale.»
Utenom de daglige samlingene legger vi til rette for høytlesing, barna setter
veldig pris på å få sitte i et fang med en god bok. Vi leser, eventyr, faktabøker
og ulike fortellinger. Vi har også begynt å bruke følelsesbiblioteket. En serie
bøker som omhandler ulike følelser og består av 7 enkelt stående bøker. Sinne,
sjenanse, forelskelse, redd, sjalusi, sorg og lykke. Følelsesbiblioteket er en
prisbelønnet serie med bøker med lite og enkel tekst som passer godt til
høytlesing. Gjennom ord og bilder illustrerer hver bok en følelse, så her er det
rom for mange gode samtaler.

En dag vi satt og leste boka «Det regner! Sier
Nora», var det et barn som lurte på hvorfor det var
kun bena til pappaen til Nora som viste i boka og ikke
hele han. Da kom det kjapt fra et barn, «boka er nok
for liten til å få plass til hele pappaen».
Vi vil fortsette å jobbe med fagområdet «Natur, miljø og teknologi». Vi har hatt
ulike eksperimenter og snakket om forandringene i naturen. Har også plukket inn
ulike blader i samlingen for å lære om hvilke trær de kommer fra.
Vi er så heldige å få ha praksis elever fra Jåttå v.g.s hos uke 43 – 47. Ida Adele
som går barne- og ungdomsarbeider vil være hos på Askeladden tirs, ons og
torsdag. I løpet av praksisperioden skal hun ha to praktiske oppgaver sammen
med noen av barna. Veldig kjekt å se hvor godt barna har tatt imot henne.
Sohad Farhat skal ta fagprøven til barne- og ungdomsarbeider på 4. – 6. nov hos
oss på Askeladden, og vil ha ulike aktiviteter med noen av barna torsdag 5.nov.
turen vil derfor utgå den dagen. Vi ønsker Sohad lykke til på prøven.
Datoer å merke seg i november
Bursdagsbarn denne måned er Vega som blir som blir 5 år 11.november og Gizel
som blir 4 år 30.novmber. Gratulerer.
Fredag 13.novemeber er det planleggingsdag, barnehagen er da stengt.
Fotografen kommer i barnehagen 23.november og tar kun gruppebilde.
Minner igjen om at dere sjekker at det er nok varme klær i barnehagen. Det er
kaldere i lufta nå, så det er greit å ha liggende lue og vanter i boksen. Vi har
også mange par støvler og sko uten navn, fint hvis dere kan merke disse.
Corona. For dere foreldre minner vi om 1 meters regelen. Ikke mer enn 2-3
foreldre om gangen i garderoben. Ikke møt i barnehagen når dere er syke. Fint
om dere er litt raske i avlevering og henting.

Med vennlig hilsen oss på Askeladden

