September har vært fin, med masse godvær og mye ute-tid på gjengen! Vi har høstet inn mange poteter fra kjøkkenhagen vår, som vi har brukt i
middagene våre! Vi har hatt både båtpoteter, potetmos og poteter og saus middag. Det ble god avkastning på Reddals-potetene vi satt, så spørs
om ikke det blir disse til neste år også!
Barna har fått høre litt om Arendals historie, om hvordan byen vår var på 1800-tallet. Vi har sett bilder av at de hadde annerledes klær, og at Arendal hadde besøk av mange seilskuter på denne tiden. Vi har hatt turer til byen og sett på gamle bygninger, og sett at mange av kumlokkene i
byen har bilder av seilskute på. På kommuneskiltet er det også bilde av seilskute! Da vi gikk i byen så vi også bilder av hvordan byen så ut i gamle
dager ( svart-hvitt bilder på vinduet til byens Kiwi-butikk )
Vi har hatt fine turer med barna denne måneden, der vi b.la har vært på biejordene, madsenhaven og hos «bukkene bruse». På biejordene klatret
vi i trær og hørte «ugler» i skogen. Vi samlet nøtter i poser og spiste nisten vår i høstsola. På madsenhaven liker barna seg veldig godt. Der er det
mange lekeapparater og sandkasseleker, og fine benker å spiste nista på. Barna liker spesielt godt å runse, skli på den lange sklia og leke i den
store tre-båten. Ofte når vi spør barna hvor de vil gå så sier de «bukkene bruse». Det står tre bukker og beiter på gamle herlofsens gård. De blir alltid så glade for besøk og vi synger bæ, bæ lille lam og gir dem kvister. På dette området er det også noen store kastanjetrær, som barna liker å
plukke kastanjenøtter fra. Det er spennende for både store og små å åpne nøttene. Noen ganger er det tvilling-nøtter oppi!

Vi var på «fargejakt» i naturen, og fant mange fine skatter i de forskjellige høst-fargene.

På turene vi har vært på synger vi alltid høst-sangene vi har lært oss» når bladene de faller ned» og
«høsten kommer».

Vi har to førskolebarn dette barnehageåret. Første samling vi
hadde fikk barna utdelt en pakke, med hvert sitt pennal og 3
oppgavehefter. Vi har også fått hilse på «lyset», som er et trafikklys som skal lære oss om trafikk gjennom hele året. Vi har
meldt oss inn i en trafikk-klubb og får tilgang til både spill, videoer og læringsmateriell som vi kan bruke sammen med førskolebarna. I september har vi hatt fokus på å lære den viktigste trafikkregelen av de alle; « være forsiktig i trafikken!» og
spilt spill på ipaden ( barnas trafikklubb ) Vi snakker om det vi
har lært på turene vi har og de store barna kan lære de andre
om trafikkregler! Oppgaveheftene tar for seg bokstaver, tall og
begreper, og vi vil jobbe med dem gjennom hele året.

Vi har hatt mange hobbyaktiviteter denne måneden,
vi har malt med fine høstfarger, malt med ting vi har
funnet i naturen, malt staffeli-rammer, og snegler. Mye
av hobby-aktivitetene har vi gjort utendørs på benken!
Innendørs har vi hatt mye fin rolle-lek, doktor-lek er gøy
for store og små, og en veldig inkluderende lek som er
lett å drive videre. Barna har også satt stoler etter hverandre og lekt buss og tog.
Månedens eventyr har vært rødhette og musikkinstrumentet barna har fått øve
seg på er xylofon. Det er mye liv og røre på ukas siste dag, med musikk, dans og
glede!
Vennlig hilsen Grethe, Sissel og Lene.

