MÅNEDSPLAN Januar 2018

UKE/DAG

MANDAG
1

1

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

2

3

4
Grønnklubb f:2014.

5

8
Gulklubb f: 2015/16

9
Rødklubb f:2012
Sekk med mat og
drikke.

10

11
Blåklubb f: 2013. Ta
med mat og drikke.

12
Fellessamling
(Rigmor)

15
Gulklubb f: 2015/16

16
Rødklubb f:2012
Sekk med mat og
drikke.

17
Mayken 3 år (H)

18
Jonas 6år (B)

19

22
Gulklubb f: 2015/16

23
Rødklubb f:2012
Sekk med mat og
drikke.

24

25
Planleggingsdag.
Barnehagen er stengt.

26

29
Gulklubb f: 2015/16
Kevin 4 år (K)

30
Rødklubb f:2012
Sekk med mat og
drikke.

31
Hiyab 4 år (B)

1.Nyttårsdag.
Barnehagen er stengt.

2

3

4

5

TIRSDAG

Månedens rim: Snøkrystaller
Månedens sang: Jeg heter Januar

Viktig å huske: Planleggingsdag 25. januar.
Foreldremøte 9. Januar

Godt nytt år til alle sammen.
Desember har vært en måned med masse tradisjoner. Vi har laget julemat, pepperkaker, lussekatter og julepynt. Veldig koselig at så mange
kunne være med på julefrokosten. og tilbringe en fin morgenstund sammen med barna i en travel førjulstid. Vi har laget noen jule-hemmeligheter
og det har vært veldig spennende for barna å lage noe å gi bort.
Hver dag i hele Desember har vi hatt samlingsstund der vi har trukket et hjertebarn. Det har vært veldig spennende for barna å vente på sin tur.
Hjertebarnet har fått sittet på en egen stol og det har blitt gjort ekstra stas på. Vi har lest julefortellinger, sunget julesanger, snakket om julen og
sett noen julefilmer.
Vi har også gått Luciatog, og det var kjempekoselig at så mange hadde mulighet til å komme. Vi koste oss med pepperkaker og lussekatter.
Nisseluefest har vi også hatt. Da koste vi oss med nissegrøt og saft og vi gikk rundt juletreet. Nissen kom også på besøk. Vi har også vært på
kirkebesøk til Hunn kirke og der ble det fortalt en historie om julebudskapet. Gul og grønnklubb var igjen i barnehagen.
Rammeplanen sier at: «Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og
erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi».
JANUAR
Håper alle har hatt en fin jul og at dere er klare for et nytt år. Vi i Huskestua barnehage hatt i 2017 hatt et flott år sammen med dere foreldre og
alle de herlige barna deres. Vi håper at det gode samarbeidet med dere også fortsetter også i år.
I Januar fortsetter vi å ha fokus på lek. Leken stimulerer alle sider ved barnets utvikling som f.eks. språket, det emosjonelle, det kognitivt, det
moralsk og motorikken. Leken utvikler også den kreative siden hos barnet.
Rammeplanen sier at: «barnehagen skal ivareta barns behov for lek. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal
anerkjennes».
Vi fortsetter med skrivedans også i Januar.
Om snøen holder seg, kan barna ta med seg ski og skøyter i barnehagen.
Foreldremøte 9. Januar så sett av datoen. Innkallelse og tema kommer i løpet av første uka i Januar.

