MÅNEDSPLAN FOR JANUAR 2018 AVDELING SJØSTJERNA
TEMA: ANTALL, ROM OG FORM
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

1

2

1. Nyttårsdag

Planleggingsdag

Førskolegr: tema

Barnehagen strengt

Gr2: utedag

8

9 varm mat

Førskole gr: tur

3 varm mat

TORSDAG

4

10

11

Turdag

Førskolegr: tema

Gr2: lek inne

Gruppedeling

15

16

17

18 varmmat

Førskole gr: tur

Gruppedeling

Turdag

Førskolegr: tema

FREDAG

5

12

Gr2: utedag

Gr2: aktivitet

19

Gr2: utedag

22

23

24

25

26 feire Elias 3 år

Førskole gr: tur

Gruppedeling

Turdag

Førskolegr: tema

varm mat

Gr2: lek inne

Gr2: utedag
Felles bursdagsfeiring

29 varm mat

30

31 feire Damaris 5år

1

Førskole gr: tur

Gruppedeling

Turdag

Førskolegr: tema

Gr2: aktivtet

2

Gr2: utedag

Så er det tid for et nytt år og vi kan se tilbake på en koselig slutt på det gamle i desember. Julegaver ble laget
og det er alltid gøy. Barna er ivrige, men det er ikke alltid like lett å ikke fortelle hva man lager.
Adventssamlingene sammen med Krabba var veldig gøy og barna er flinke til å ta hensyn til de små. Lucia på
eldresenteret og nissefesten er nok kanskje barnas favorittdager. Besøket av nissen som ramlet på gulvet
har vært snakket mye om. Ellers var det baking med innlagt smaking på deig og de ferdige kakene.
Vi er glad for at så mange hadde anledning til å komme på julefrokosten og håper dere koste dere.
Første tema i det nye året er antall, rom og form. Vi skal blant annet jobbe med antall, mønster, sortering,
måling og veiing. Barna kan telle, men hvor mange er 5? Er 5 mer eller mindre enn 6? Kan vi finne mønster
ute på tur? Vi lager mønster selv med ulike materialer. Sortering kan være mangt. Størrelse, farge, fasong,
materiale og mye mer. Her er det nesten bare fantasien som setter grenser. Å bruke linjal eller måleband for
å måle ting, og bruke vekt for å veie, bruker å være populært. Hvor lang er en barnefinger? Hvor lang er en
voksen finger? Hva veier mest en lekekopp eller en stor skumgummi terning for eksempel? Ellers skal vi ha
fokus på preposisjoner( over, under, foran, bak osv) som er med på å skape romforståelse.
Det er en del tøy som vi har hatt ligget en stund i kassene i vinduskarmen som vi ikke vet hvem som eier. Vi
ber dere sjekke det som er der i løpet av januar og det som da ikke er borte tar vi bort. Så husk å merke tøy
så er det lettere for oss å få det på rett plass igjen. Kan være lurt å ta en titt i barnas korger.

