Månedsbrev oktober
Oktober har vært en fin høst-måned med mange temaer, aktiviteter, markeringer og
mange gode ute-opplevelser. Vi har fortsatt med temaet høst; hva slags farge har
bladene nå som det er høst? Hva må vi kle oss med? Sanger, regler og samlet nøtter,
blader, kongler til leken og laget flotte ting! Denne måneden har vi også hatt et spesiellt
fokus på det å ta vare på hverandre og hjelpe andre som ikke har det så bra som oss. Vi
har brukt mye tid på å bli kjent med det nye fadderbarnet vårt; Judith ( 9 år ) fra Bolivia.
Tusen takk til alle som bidro til solsikkefesten! Barna var i byen og satt inn ca 2000 kroner til
Sos-barnebyer.
I uke 42 og 43 har vi blitt bedre kjent med papayafuglen. Det er en slags “lykkefugl” som
vil at alle mennesker på jorda skal ha det godt! Han er alltid veldig populær hos barna og
de passer godt på at han har det bra når han er på besøk hos oss. Vi har lest boka som
han har med seg, og lært sanger fra cdeen hans.
10. oktober markerte vi verdensdagen for psykisk helse. Vi fargela hvert vårt ansikt med
et bestemt følelsesuttrykk og hadde fine samtaler med barna rundt det å være sint, lei
seg, glad og redd. Vi leste de nye bøkene våre av Anna Fiske og sang “ er du veldig
glad…”.
FN-dagen den 24.oktober ble markert her I barnehagen . I forkant av dagen har de store
barna lært litt om hva FN er og hva FN-filuren jobber med. De har prøvd seg på flere spill
som ligger på fn-filuren.no. De har også sett på “Rettighetsslottet-plakaten” og vi har
snakket om at barn har mange rettigheter uansett hvor de befinner seg hen I verden! På
selve dagen var alle barna med og fargela FN-filuren. De store barna fikk være med
Elena og lage en middagsrett og kake fra Russland. Det var kjempegodt!
Månedens bøker/eventyr har vært “Farvell herr muffin” og “Gullhår og de tre bjørnene”.
Til eventyret om Gullhår har vi brukt konkreter fra snakkepakken og flanellografen. Barna
er veldig glad I å gjenfortelle og I mindre grupper leke med konkretene I eventyret. HIstorien får nytt liv og det er spennende og morsomt å forandre på innholdet og gjøre det til
sitt eget. Det er gøy å lage andre avslutninger eller vendinger på det allerede kjente
eventyret.
Når det gjelder “ Herr Muffin “ så handler det om døden. Det er et marsvin som dør I fortellingen og vi fikk en fin samtale med barna om det å miste noen man er glad I , de hadde ulike oppfatninger om hva døden er og hva som skjer etter man er død. Er det noen
forskjell på hvor mennesker kommer og hvor dyr kommer når de dør? I tillegg fikk vi også
snakket litt om hva slags følelser man kan ha dersom noen dør/ blir borte fra oss. Vi så
også på hva som var oppi “minnestund-kassa” vår som vi har her I barnehagen.
På Månedens turer har vi vært en tur til byen, trillet rundt I nabolaget og vært på fotballbanen. Det er viktig at alle har godt med tøy denne dagen og at de er I barnehagen
innen kl 09.00. Dersom vi har mange barn som skal sove denne dagen så er vi tilbake til
barnehagen til kl 11, og spiser måltidet vårt her. Innimellom tar vi med oss f.eks pølser og
griller på stedet vi er på tur. På fotballbanen samlet vi mange høst-ting og laget
“landart” . En annen turdag vi var der hadde vi kritt med oss og barna lagde flotte kreasjoner på asfalten.
Spillopp-dagen vi har 1 gang I uka er gøy! Vi deler oss I grupper. De små barna får
puslespill eller alderstilpassede spill, mens de større barna får spille månedens spill eller
valgfritt spill. Månedens spill har vært “pai-spillet” Der blir barna utfordret til å sette haken
foran en hand med fløte-krem. VI bruker terning og må vri på en pinne. Det er spennende å se om kremen kommer “midt I fleisen” eller om det er nestemann som får det.
Regnbueløven har vi også hatt besøk av; han har lært oss at når vi sier fine ting til hverandre så får vi det godt på innsiden og at det er viktig å være glad I seg selv og snakke fint
til seg selv også! Dersom vi ser at andre gjør noe bra eller sier fine ting så kan vi lage et
hjerte med hånden vår eller gi tommel opp.

I førskolegruppa har vi jobbet i oppgavebøkene våre, med bokstaver og
tall/mengde. VI har lært om hva en
sos-barneby er og sett film om Ruvimbo, et barn som bor i en sosbarneby.VI har også lært mer om
fadderbarnet vårt og sett mange
bilder fra hjemlandet hennes; Bolivia.
Vi har tegnet flotte hus ( der vi brukte
firkanter og trekanter ) De ble veldig
stolte over resultatet!

Neste måned:
4/11: Barnehagen er stengt!
( fagdag for de ansatte )
6/11 Bamsefest. Ta med egen
bamse ( vi lager krone til
den og har en kosedag
sammen)
22/11 De store barna skal på
forestilling I Springkleiv
bhg. “ Den evigunge
bestefaren”
26/11 Førskolebarna skal
hugge juletre

Hilsen personalet i Snehvit!

