November har vært innholdsrik og litt annerledes. Vi har lært masse om brannvern og begynt på de hemmelige julegavene
som skal sendes med hjem i juleposen. Vi har vært mye utendørs og brukt regntøy og støvler flittig! Førskolebarna har vært på
både vitensenteret og i skogen og hugget juletre. De store barna i Snehvit gjengen har vært på teater-forestilling i Springkleiv
og vi har hatt mange fine turer i det mørke november-været.

Førskolebarna var på vitensenteret. Temaet var «bestas
skattekiste» der de utforsket en skattekiste med hengelås
og løste oppgaver for å få låsen opp. Inni kista var det
forskjellige eksperimenter og oppgaver hovedsakelig
knyttet til kjemi. Barna blandet farger og helte oppi ulike
ingredienser i reagensrør og så hvordan fargene endret
seg. Vi lagde vulkan i en kasse, lærte oss et pengetriks,
undersøkte om det bare var en farge i en tusj og fikk leke
litt i utstillingen. Et kjempe bra opplegg for å skape interesse og nysgjerrighet for naturfag!

Førskolebarna har lekt seg med tall , telling og bokstaver denne måneden. Vi har brukt telle-pinner, dominobrikker og tallbilder i tillegg til oppgaver i tall-heftet
vårt. Vi har laget bokstaver av lego-klosser og scannet
dem.
Forestillingen i Springkleiv barnehage het « den evigunge bestefaren» og ble fremført av sjongløren Diego Belda. Han tok dem med inn i bestefar Lalos verden, der alt ble satt litt på hodet. Barna fikk se både
sjonglering, dans, akrobatikk, balansering og klovning!

Tema Brannbamsen Bjørnis—Barna har fått gjensyn med den
populære brannvern-bamsen som lærer barn hva som er
viktig å tenke på dersom det skulle oppstå brann og hva
som er viktig å tenke på for å forebygge at brann oppstår. Vi
har sett og snakket med barna om laminerte bilder som knyttes opp til temaet; brannbil, brannslokningsapparat, røykvarslere, nødnummeret, røyk, brann, rømningsveier mm. Vi
har fulgt opplegget fra norsk brannvernforening, der vi har
brukt store plansjer med informasjon, oppgaver og øvelser. Vi
har hørt masse på sangen til Bjørnis og lært oss en del bevegelser til dansen.

Denne måneden har vi hatt fokus på lyd, og hvordan den beveger seg. Hvordan ser lyd ut? Kan vi høre lyden gjennom en tråd? Vi vet at lyd er svingninger,
men det er rart å se at luften i rommet beveger seg frem og tilbake når en spiller f.eks musikk. Vi gjorde et forsøk med dette i garasjen på utsiden. Vi hadde
lånt en planke, med laser festet på, og et lite speil og en trakt til å snakke i.
Vi har hatt mange fine turer i november. Vi har hatt både regn og slaps i
luften og vært flere turer på fotballbanen i centralgata. Annehver tirsdag
har vi med oss realfagsutstyr i sekken. På en av turene lagde vi brannbobler ved hjelp av vann, natron, eddik, konditorfarger og pimpetter. Det luktet ikke noe særlig godt, men vi fikk til eksperimentet med å lage brusende
bobler.
Bamsefesten den 6/11 ble suksess, med mange fine bamser i forskjellige
størrelser, farger og fasonger. Vi lagde kroner til alle og de var med oss i
bamse-samlingen der vi hørte om den kjente bamsen Paddington, som
fikk bo hos en familie han møtte på togstasjonen. Han fant på mye
ablegøyer og en av de var å skru på krana på badet slik at det ble oversvømmelse! Vi koste oss med hamburgere til det første måltidet.

Regnbue-trapp

Viktige datoer i desember:
•

3/12 Julevandring i trefoldighetskirken (for de 4 største barna i barnehagen )
•

Vi feiret Lars Vidars 5 års bursdag i slutten
av november. Vi hadde flanellografkake
og barna tegnet bursdagstegninger! Vi
koste oss med Lollipop-is, som bursdagsbarnet fikk velge på bursdagsmenyen.

11/12 Bake pepperkaker
13/12 Grøtfest og Lucia kl 15.00

•
•

17/12 Julebord for barna

Siste dag i barnehagen før juleferie er 20.desember.
Barnehagen starter opp igjen 2.januar 2020.

