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Hver måned vil vi jobbe med
en ny kroppsregel. Kortene
har vi fått fra statens
barnehus og er en fin
innfallsvinkel til å prate om
kropp og grenser med barna!
Etter jul vil de største barna
her i barnehagen få et
tilrettelagt opplegg der vi har
4 temaer som vi jobber mer
med. Det vil komme et eget
skriv om dette når det
nærmer seg, om hvilke
temaer som vil bli tatt opp og
om hvordan det hele vil
foregå.
Neste måned er temaet høst
og det blir en spennende
måned å ta fatt på!
Hilsen alle voksne i Snehvit

Bursdagsbarnet denne måneden ble 5
år og ble feiret med bursdagsbok,
tegninger, krone og kjempegod kake!

Husk å ta med høstdress,
regntøy og merke barnas
klær!

Denne måneden har vært en tilvenningsmåned der vi
har blitt godt kjent med 2 av de nye barna. Neste
måned blir vi kjent med 2 nye barn til, og vi blir en gjeng
på 10 barn i alderen 1-5 år. VI har hatt fokus på
vennskap, og hatt opplegg i samlingsstundene med
pinnsvin og kanin. De lærer oss å dele, si unnskyld, lytte
og bli enige og forteller barna litt om det å være
venner. Vi har hatt mange formingsaktiviteter sammen
med barna. Vi har malt, laget skilpadder ( inspirert av
månedens eventyr om skilpaddebabyen ) perlet, laget
velkommen-tavle og fargelagt/tegnet. Under
arendalsuka tok vi turen ned til byen og gikk i tog med
fantorangen og så årets bli-med artist fremføre « mer
enn god nok «.
Ute i hagen har vi kost oss masse med sandkasse-lek (
nye sandkasseleker og gamle favoritter ) Vi har lekt mye
med vann, i kopper og kar og brukt plankebiter
sammen med dyrene og bilene våre. Vi har laget
gjerder og hus ved hjelp av plankene og det er fint å se
hvor kreative barn blir med slike type materialer.
Det har vært mye bra rolle-lek å spore denne måneden
og inne har doktor-leken vært populær der rommet
raskt forandres til å bli venterom og undersøkelsesrom.
Plansjer med røntgenbilder henger alltid tilgjengelig til å
inspirere barna til en slik type lek. Ute bruker barna mye
båten til å dra på tokt med, og hagen blir forandret til
en jungel som det kan være utfordrende å ta seg
igjennom! Enkelte dager er det utkledning, superhelter
og barne-tv figurer som barna er opptatt av.
Hver måned har vi fokus på et tema innenfor
bærekraftig utvikling. Denne måneden har vært» ren
energi for alle.» Vi har hatt et forsøk på å lage
vindenergi. Vi har fyllt ballonger med luft og bygd biler
av legoklosser. Vi har satt ballongen på og bilene har
sust avgårde. Vi har sett at noen av bilene har fått større
fart og noen fikk ikke fart i det hele tatt!
De største barna har lært kroppsregel nr 1: « Jeg
bestemmer over kroppen min!» og tegnet en stor kropp
på gråpapir og navnsatt kroppsdeler.

