Høstens siste måned er over og den har vært gøyal! Vi har hatt
brann og brannvern som et større tema disse ukene og barna har
gledet seg over besøk av brannbamsen Bjørnis! De har lært seg
brann-sangen hans med dansebevegelser og andre rim og regler
som gjør det lettere å huske brannvern-regler og nødnumre! I to
uker har temaet i samlingsstunden vært brann og brannvern, og
Bjørnis dukket opp med sekken sin, koffert og gaver til barn. De
fikk hver sin drikkeflaske til å ha her i barnehagen, og en pose med
fargeblyanter, refleks og sjekkliste. Det er ingen tvil om at dette
opplegget faller i smak og fenger barna.
Noen av temaene vi har vært igjennom er:
• Nødnummere
• Nødutganger
• Ikke gjemme seg når det brenner
• Krype under røyken
• Passe på ovnen
• Brannøvelse
• Ikke lek med fyrstikker
• Vi har fargelagt og malt/tegnet brannbiler og brann, og det er
mange farger i en brann!
• I tillegg har førskolebarna hørt fortellingen om «brannen i
løvetannveien «

Månedens bok har vært Johannes Jensen, en krokodille som følte seg
annerledes. Vi snakket om hva det betydde og at vi alle er forskjellige og
har lik verdi.
Pga korona-tiden vi er inne i så ble bamsefesten litt annerledes enn hva vi
pleier. Istedenfor å ta med hver sin bamse hjemmefra så lånte barna
bamser her i barnehagen. Vi hadde bamse-samling, med bøker og sang,
snakka om hva bamsene våre hjemme het og lagde krone til de her i
barnehagen.
En annen ting som også ble løst på en annen måte var juletre-hogst for
førskolebarna. De to barna ble med Grethe i skogen og fant et kjempefint
tre som de klarte å få med seg i bilen. Det ble pyntet med god hjelp av
barna den siste fredagen i november.
Vi har vært på flere turer denne måneden også. Vi har sett på julepynten
som er i byens butikkvinduer og lekt på både fotballbanen, ved Frikirkebygget og lekeplassen ved biblioteket. Barna er veldig flinke til å gå, og
gleden er stor over å få se litt annet enn barnehagen.
I desember har vi tilvenning av nytt barn, og vi prioriterer dette og
juleverksted/førsjulskos fremfor tur.
Et unntak er «Nisse-marsjen», som er tirsdag 8.desember. Da kler vi
oss ut i nisseluer og går en runde på ca 3 km, spiser grøt når vi kommer
hjem og barna får utdelt medalje.
Kos dere i førsjulstiden med barna og skap fine minner!
Vennlig hilsen Grethe, Anniken, Sissel og Lene.

