Denne måneden er en innhøstingsmåned der vi har tatt opp poteter fra jorden, snakket om den nye årstiden vår. Hatt fokus på hvordan vi
kler oss nå som det er blitt kaldere luft. Vi har hatt forberedt oss til solsikkefest og fått kjennskap til QR-koder. Vi har vært på mange spennende turer denne måneden!
Hver tirsdag ( og noen onsdager ) drar vi på tur. Denne måneden har vi vært på trilleturer til byen, kanonene i batteriheia, fotballbanen, i nærområdet i stinta der vi har funnet
kastanjenøtter og eikenøtter. Vi har sett bukker ( bukkene bruse ) og tur med jungelbussen til Hisøya fortet. Der var det spennende bunkere som med litt fantasi ble huset til
«daidalos» fra Labyrint. Vi banket på dører og så flere hengelåser! Vi fikk utfordret oss i en
hinderløype og området rundt var utfordrende for store og små kropper! Ekstra gøy var
det med en lang sklie som var i nærheten av spisebenkene.
En stor del av barnas hverdag her i barnehagen er lek. Både voksenstyrt lek og frilek. Leken har stor betydning for utvikling av barns sosiale og emosjonelle utvikling! Det er i leken at man lærer å samarbeide og finne ut av det med hverandre. I leken er vi likestilte
og medvirkende! En populær lek her i denne måneden har vært en inkluderende rollelek der store og små har lekt butikk, restaurant og cafe. Barna har gjort plass til alle rundt
bordet, delt ut rosiner, agurk og tomater på fat og hentet vann fra vasken inne. Noen
har vært servitører, andre restaurant-gjester . Vi har hatt selvskrevne/selvlagde menyer
og utvalget har vært enormt! Utendørs ser vi også at barna leker restaurant/ drive-in. Da
er det gjerne sandkaker og burgere som er populært å lage. De har laget egne barnemenyer det det innimellom sand-burgerne skjuler seg en liten leke.

Vi tok opp poteter,sukkererter, squash
og gulrøtter fra kjøkkenhagen vår!

« LEKEN ER DE MAGISKE
MULIGHETENES TANKEGANG»

På torsdagene har vi brukt en del tid på å lage ting til solsikkefesten! Vi har samlet mye fra nærmiljøet vårt , b.la kastanjenøtter, kongler og laget ting med dem. Barna har limt, malt, perlet,
fått erfaringer med leire og vært kreative for å bidra til at vi får
inn penger til sos barnebyer. Vi har brukt poteter i hagen til potettrykk og blader fra trærne til fine høst-bilder.
September har vært en fin måned der vi har brukt det vi finner
rundt oss til å skape noe nytt!
Månedens bok har vært
«Regnbuedragen».
Boka handler om en gutt som heter
Valentin. Han flyr med regnbuedragen sin på Hove utenfor Arendal. Et
vindkast fører dragen ut på en reise
forbi polarsirkelen, Lofot-øyene og
møter på nordlyset i Tromsø. Nordlyset hjelper regnbuedragen et godt
stykke på vei hjem igjen, og på veien
blir han kjent med en trekkfugl og en
rød drage. Dragen tar han med til en
annen plass i verden som heter Hove.
( Sør-England ) Der får regnbuedragen nye eiere og nytt hjem.
Barna synes det var spennende med
drager og sammen lagde vi hver vår
liten drage som vi prøvde ute i vinden. I tillegg ble de opptatt av regnbuer og fargene som var i den.

På en av turene våre var
det noen av barna som la
merke til noen røde, store
plastrør langs veien som lå
formet som en regnbue!
Vi har også hatt samtaler
med barna der de har
kommentert at « nå er det
så mye vind at regnbuedragen sikkert har dratt til
et annet land!»

I språkgruppen denne måneden har vi jobbet med
eventyret om Rødhette og ulven. Vi har brukt konkreter fra snakkepakken og hørt sangen om Rødhette.
Mange av barna var godt kjent med eventyret fra før,
men det er alltid spennende å høre det på nytt, samt
gjenfortelle og dramatisere det selv. Vi har i tillegg
hatt rødhettes kappe i utkledningstøyet vårt denne
måneden. I språkgruppene veksler vi på å ha munnmotoriske øvelser, bøker, rim og regler samt annet
språkstimulerende materiell. Noen ganger kan det
dukke opp noe spennende fra en sekk eller en lomme
som får praten i gang! Barna utfordres på begreper,
rekkefølger, gjenfortelling og lyder. De er spesiellt glad
i babblarna. De små fargerike figurene med korte
enkle lyder som navn; baba, dadda, bobbo osv. Det
er ekstra gøy i samling når babblarna får lov til å bade
i vann:)
Hver fredag har vi «sprusikk» i barnehagen. Hver
måned scanner vi en QR-kode og finner ut av hvilket musikkinstrument vi skal bli kjent med! Denne
måneden har barna fått spille xylofon! Vi har hørt
på sangfoni, danset og hatt hinderløype med de
nye, runde putene våre. Det er mye latter, smil og
glede å spore blant barna under disse aktivitetene.
«Sang og musikk skaper felleskap og glede!»

Høst-hilsen fra Grethe, Sissel, Elena og Lene.

