Det har vært en innholdsrik høstmåned med masse fine dager utendørs og forberedelser til neste måneds solsikkefest. Barna
har kost seg med hobbyaktiviteter flere dager enn ellers, og produksjonen har vært stor! Både store og små har laget ting
som kan selges på festen. Månedens eventyr har vært Rødhette og Ulven, et eventyr mange av de store barna har kjennskap til fra før. Vi har hatt et felles male-prosjekt der barna har samarbeidet med å male rødhette, ulven og kurver som vi har
hengt på lekerommet. Dette vil vi fortsette med å gjøre med månedens eventyr. Fortellingen om rødhette har vi fortalt gjennom flanellografen vår og med konkreter fra snakkepakken. Barna får alltid gjenfortelle og leke med konkretene, og det er
de mest fantasifulle og artige fortellingene som kommer fra barnemunn.
Temaet som vi har jobbet ekstra med og som vi vil fortsette med neste måned også er høst. Vi har vært på trilleturer og plukket blader og kastanjenøtter. Det var spennende å åpne kastanjenøtter og se hvor mange nøtter som lå oppi. Vi hadde med
oss en del hjem i pose som barna har lekt med ute i hagen, både som pynt på sand-kaker, og mange av barna går og samler dem i bøtter. I samlingsstund har vi snakket om høst-klær; hva slags klær må vi ha på oss nå som det er blitt kaldere i lufta?
Vi har også lært sanger og regler om høsten!
I kjøkkenhagen vår tok vi opp poteter som vi la i jorda på våren. Det
var en god del poteter, men det var ikke noe særlig størrelse på de.
Vi lagde potet-middag og potetstappe av fangsten! Vi har kost oss
med flere ting denne måneden; eple-pannekaker ( med epler fra
hagen ), lapper og boller som barna var med og bakte.
9. September hadde vi valg i
barnehagen. Barna fikk utdelt valgkort og fikk valget
mellom havregrøt/ hinderløype eller pølser/ lek med
vann. Flertallet valgte det
siste alternativet. Førskolebarna fikk vite hva et demokrati
er, hørte fortellingen om
«mIna og løven» og se på
laminerte bilder av statsminister, grunnlov, skattekort o.l.

Hilsen personalet i Snehvit

I førskolegruppen har vi jobbet
i oppgaveheftene våre, med
fokus på bokstaver og tall. Vi
har fargelagt geometriske figurer, trent på finmotorikk og formet bokstaver i plastilina. Vi
har også prøvd Albert Åberg
app der vi skulle forme ulike
bokstaver i alfabetet.
I førskolegruppen snakker vi
også om kroppsregler. Hver
måned er en ny kroppsregel
( fra statens barnehus )

Månedens bok var «Sjokolade-Sivert» og den falt virkelig
i smak! En dag Sivert våkner er hele huset og verden
rundt han dyppet i sjokolade! De største barna hadde
en egen samling der vi lagde «sjokolade-sivert klubb» .
Det var en spent gjeng som lurte på om vi virkelig kunne lage vår egen sjokolade. Vi hadde melis, smeltet
smør og kakaopulver. Allle var enige i at det var supergodt med smaksprøven de fikk!
13. September var det bursdagsfeiring i barnehagen. Bursdagsbarnet hadde med seg en
flott Spidermankake som vi kunne kose oss med .
Neste måned er en kaldere måned, og det er veldig
viktig at dere husker på fleece/ullplagg som barna kan
ha under dressene sine. Regntøy, støvler med for ( cherrox ) og regnvotter til regnfulle dager! Lue og hals og
godt med skift!!!

