Ekorn – januar 2020
Mandag
6.
Møtedag

Tirsdag
7.

Elin: Turdag

Onsdag
8.
Fellessamling
Ekorn

Torsdag
9.

Bakedag
Elin: Forming

Trine: Forming

13.

14.
Møtedag

Elin: Turdag

Fredag
10.
Lekegrupper inne
og ute

Trine: Turdag

15.
Elin: Forming

16.

17.

Bakedag

Trine: Turdag

Lekegrupper inne
og ute

Trine: Forming
20.

21.
Møtedag

Elin: Turdag

22.
Fellessamling
Grevling

23.

24.

Bakedag

Lekegrupper inne
og ute

Elin: Forming

Trine: Forming

27.

28.
Møtedag

Elin: Turdag

Trine: Turdag

29.
Elin: Forming
Trine: Turdag

Trine: Forming

30.

31.

Bakedag

Lekegrupper inne
og ute

Hei og godt nytt år alle sammen!
Da er hverdagen her igjen etter en lang juleferie. Vi ser tilbake på en desember fylt med
julemusikk, formingsaktiviteter, baking, pynting, adventssamlinger, kalendertrekking og ikke minst
besøk av fjompenissen Eddie! Allerede 1. desember dukket Eddie opp i adventskalenderen vår. Han
fikk egen stol og plass på toppen av hylla. Det gikk ikke lang tid før det skjedde rare ting på
avdelingen og barna ble veldig fort oppmerksom på at dersom Eddie ikke satt på stolen sin, var det
nissestreker på gang! Her er noe av det han fant på: Han pakket inn doen i julepapir, hang opp
votter og sko på spiserommet, nissa melka rosa, lagde «tog» av alle støvlene i gangen, knytte
dressene sammen, pakket inn noe fra barnas hyller og gjemte den på spiserommet, nissa saft i
melkekartongen, pynta juletreet med dopapir og fylte kontoret til Trude med masse gammel
julepynt (sammen med Knut fra Grevling). Den siste dagen hadde han lagt igjen et brev og en
julegave til Ekornbarna der han takket pent for seg og håpet han fikk lov til å komme tilbake neste
år  Foruten nissestreker ble det produsert mange julegaver der vi blant annet malte, bakte, perlet
og pyntet pepperkaker. Tusen takk for supert fremmøte på lucia- og juletrefesten! Julemåneden ble
avsluttet med en koselig nissefest, med nissegrøt, gang rundt juletreet og besøk av selveste
julenissen 
Vi starter dette året med å fordype oss litt i
eventyret «Skinnvotten» fra snakkepakka. Denne
fortellingen handler om en mann som er ute på tur
med hunden sin i
skogen en kald
vinterdag. På
Rammeplan 2017
veien mister han
den ene votten
sin uten at han merker det. Mens han fortsetter videre kommer
syv av skogens dyr som en etter en flytter inn i votten. Får

Gjennom arbeid med kommunikasjon,
språk og tekst skal barnehagen bidra til
at barna møter et mangfold av eventyr,
fortellinger, sagn og uttrykksformer

de plass alle sammen, og hva skjer når mannen som har
mistet votten kommer for lete etter den?
I tiden fremover skal vi ha fokus på god lek og godt
samspill. Vi fortsetter med turdager på tirsdag (Elins
gruppe) og onsdag (Trines gruppe). Vi skal være ute hver
dag og følger også årstiden vi er inne i. Vi prøver å ha
samlingsstund hver dag kl 09.30.
Husk:


Å sjekke at regnbukser og dresser har hele strikker til å ta under støvlene

Hilsen
Wibecke, Nina, Hilde, Trine og Elin

