PERIODEPLAN FOR GREVLING
UKE 2 og 3
Mandag
MØTEDAG

TLF NR : 92281742
Tirdag
Vi lager
snøkrystaller
Vanntilvenninng

MØTEDAG

Vi lager
snømenn

Onsdag

Torsdag

Fellessamling på
Ekorn 09.30

Lekegrupper
Vi lager
mønsterlarver

Kino 12.00

Lekegrupper

Fredag

TURDAG

Speilsymmetri

Vanntilvenning

Hei alle sammen.
Endelig så er vi i gang igjen etter en lang og god juleferie. Vi håper dere alle er klare for 2020 og hva det
året har å tilby
For å oppsummere desmebermåned så var det en måned fylt med tradisjoner, spenning og glede. Spennende
var det at Knut valgte å flytte inn til oss og gjøre ulike nissegleder og nissestreker. Det var også fint å få
lov til å glede eldre mennesker bare ved å komme å synge for dem. Barna sang for en fullsatt kantine på
Helsetunet og de delte ut boller til dem etterpå. Vi fikk også være med på krybbevandring i Filtvet kirke.
Her fikk barna et lite innblikk i hvordan det gikk til da Jesus ble født.
Vi hadde også to fine turer til Røykenbadet på vanntilvenning. Vi har 3 turer igjen og vi starter opp allerede
tirsdag 7 januar.
Rett før jul så var vi så heldige å vinne kinobiletter til «Den vesle bygda som glemte at det var jul». Vi vant
kinobiletter fordi vi sendte inn bilde av «gamlestua» vår til en konkuranse, hvor det gikk på hvordan vi
møtte temaet gamledager i vår barnehage. Dette synes vi er superstas og vi gleder oss Filmen starter
12.00 på bygdekinoen på Tofte og varer i en time og 10 min. Til informasjon så går ikke bussen tilbake til
barneagen før klokka 15.00
I de neste ukene så vil vi ha vinter, mønster og farger som tema. Siden det er lite «vinter» ute så får vi
prøve å få den frem inne Vi skal telle, sortere og være krative med ulike materiaer. Barna vil også få
høre eventyret om da snøen fikk farge, lage snøkrystaller og fryse vann til is
Rammeplanen sier: Gjennom arbeid med anntall, rom og form skal
barnehagen bidra til at barna undersøker og gjenkjenner
egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter.
Hilsen Gry, Sara, Gro og Christina

