TRESTUBBEN
AUGUST I LILLEPUTT:
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Vi ser at barna søker hverandre i frileken og gradvis finner seg
historie om hvordan de som allerede går i barnehagen kan ta i mot
til rette. For de ”nye” barna er det mye nytt og forholde seg til på
denne nye vennen. Vi har brukt samtalebasert lesing, slik at barna
en så stor avdeling, fra å være de yngste i gruppen, er de nå blant
også kan få være aktive og medvirke rundt dette temaet.
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Det er mange inntrykk som skal fordøyes. Så videre denne
seg temaer knyttet til barnekonvensjonen. Dette faller både inn under
måneden så vil vi fortsette å ha fokus på at barna skal trives, og
det å jobbe med barns identitet og personlighet, samt verdier
føle seg trygge på avdelingen.
tilknyttet syn på andre mennesker. For de minste har vi lest bøkene
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En dagsplan og en ukeplan vil etter hvert bli hengt opp på
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Når vi ser hva barna liker å leke med, og hva de liker å utforske,
så vil vi gradvis omdanne det fysiske miljøet på avdelingen.
Elin har allerede ansvar for ”Skoleklubben”. Dette er med 7 av
de eldste barna på avdelingen, som er to ganger i uken.
Dette er med på å forberede femåringene på overgangen fra
barnehage til skole.
Her har barnas erfaringer, opplevelser og initiativ stor innflytelse
på det pedagogiske innholdet. I tillegg er det fysiske miljøet
tilrettelagt med et variert utvalg av materialer som gir støtte i
arbeidet med språk, lesing og skriving for alle barna.
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DAGSRYTME TRESTUBBEN:

BARNS MEDVIRKNING:
•

MORGEN
Barnehagen åpner kl. 07.00
08.00- 08.30: frokost.
09.30: aktiviteter, grupper, turer eller
møter.
10.40: samling
11.00: lunsj
12.00: frilek ute/inne

Vi jobber med at alle
barna skal bli sett, hørt og
forstått.
• Barna skal få oppleve at
de har innflytelse på det
som skjer i barnehagen.
• Vi skal ta hensyn til
barnas interesser.
• Vi tilrettelegger for
aktiviteter og lek, med
fokus på barnas
interesser.
• Vi involverer, ser og
lytter til barna.
• Vi gir barna tid og rom
for lek.

ETTERMIDDAG:
14.00: fruktmåltid
14.30: Frilek ute/inne
Barnehagen stenger kl. 16.30

Fint om at de som skal spise frokost i barnehagen kan
komme før 08.00.
For at vi skal kunne planlegge dagen bedre, vil vi
gjerne ha beskjed før kl 09.30, hvis barnet ikke
kommer i Barnehagen.
Siden oppleggene for dagen starter kl. 09.30, så er
det fint hvis dere leverer barna innen den tid. ☺

•

•

•

•

•

Vi minner om vårt mobilnummer: 41482179
•

Vi ser frem til et nytt år med mange nye muligheter!
Si ifra hvis det er noe dere lurer på ☺

•

Mvh Michelle (pedagog), Alejandra (Pedagogisk
leder),
Liv (Assistent) og Elin (Fagarbeider).

•

•
•
LURT Å•HUSKE:
• på klær og
holde orden
ting på garderobeplassen
•
til barna og
på at
• passer
.
det er nok med skiftetøy.
I hylle ute i garderoben:
Tøfler/innesko, støvler,
regntøy,
høstdress/jakke/sko.
Kurven inne i garderoben;
Skiftetøy: 2
strømpebukser/stillongs/so
kker, 2 bodyer/trøyer,
genser, bukser. Se an
sesongen litt.
Hvis dere får med pose
med vått tøy hjem – husk
å ta med nytt, rent tøy
tilbake.
Vi henger opp lapp på
plassen til barnet dersom
noe mangler.
Dere må skrive navn på alt
av KLÆR og UTSRYR.
Det fins fine merkelapper
og klistrelapper å bestille
på internett (f.eks
Askeladden.no),
Det er og fint å bruke en
vannfast tusj, merkepenn.

