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MÅNEDSPLAN NOVEMBER
Avd. Turbo
Tema: empati og finmotorikk
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Et lite tilbakeblikk på oktober:
Et hopp og en smell så var vi ferdig med oktober, tiden går fort når man har det gøy. Nå står november
måned for døra, og vi er klare til å ta fatt på en spennende måned med mye moro på planen.
I oktober har vi hatt fokus på Høst, Vennskap og Helse. Vi har hatt flere forskjellige
formingsaktiviteter ut ifra disse fokusområdene. Deriblant et vennskapstre hvor både store og små har
fått satt sitt håndavtrykk på, dette vennskapstreet er i tillegg til å være et symbol vennskap også et
symbol på samhold. Treet ble kjempe flott, og henger oppe på veggen inne på avdelingen.
Vi laget også ”elgebilder” i og med at det har vært elgjakt, de ble kjempe fine
På turene som vi har hatt har vi samlet inn blader som vi skulle bruke til å lage høstbilder med.
Ungene var veldig ivrige på innsamlingen av blader, og vi fikk mer enn nok å velge i.
Turdagene har gått til Trollskogen sammen med de største barna fra avdeling Glede, dette har gått
kjempe bra og ungene har vært kjempe flinke til å gå og til å holde i tauet.
Vi har hatt med oss niste, og vi har kost oss og utforsket/ lekt i skogen. Er mye spennende å se og
oppleve.
Tema i november:
I november kommer vi til å ha fokus på temaene empati og motorikk.
Vi kommer til å jobbe blant annet med følelser ( sinna, lei, glad), og tillegg til disse temaene vil
advent og juleforberedelser være i fokus. Vi vil prøve å komme godt i gang med julegaver osv slik at
vi i desember måned skal kunne kose oss så mye som mulig.
I samlingene kommer vi til å jobbe med følelser, og vil da komme til å bruke Være Sammen, bilder og
sanger. Vi kommer også til å begynne å øve på adventsangen som vi skal ha inne på avdelingen. Vi
har valgt sangen «Tenn Lys». Denne kommer vi til å synge mye i samling, og i slutten av måneden er
det adventsamling. Dette gleder vi oss til. Teksten på verset vi skal ha ligger ved nederst på siden,
sånn at dere kan synge hjemme også hvis dere vil
På turdagene kommer vi til å fortsette med å ta turen til Trollskogen. Denne skogen er en flott plass
hvor ungene får utfordret seg på det grovmotoriske, og motorikk er jo et av temaene denne måneden,
så da bestemte vi at vi går hit også denne måneden.
tid. Alltid mye gøy å utforske i skogen, og ungene stortrives her.
VELKOMMEN TIL KRISTINE SOM SKAL JOBBE HOS OSS!:) VI GLEDER OSSS TIL Å BLI
KJENT MED DEG!

Tenn lys !
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.
Praktisk informasjon:
 Ring eller send oss ei melding om barnet tar fri eller kommer seinere enn kl. 09.30.
 Nå er tida inne for å ta med noen tynne votter, (gjerne ull) og lue.
 Sovebarn kan godt ha med noen ullsokker.
Ikke vær redd for å spørre oss om det er noe dere lurer på!
Vi gleder oss til å tilbringe en ny måned med alle de herlige barna våre 
Med vennlig hilsen alle oss på Turbo:

Anja, Aud-Christine, Kristine og Nina 

