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Oktober i Snehvit
Nå har vi kommet godt inn i den nye årstiden, og vi ser
forandringer på trærne og fargene på bladene. Vi har
vært heldige med temperaturen, men høstens regnskurer har vi opplevd flere dager. Det er gøy å hopp i vannpytter og barna kan leke timesvis med vann i kopper og
kar. I oktober har vi hatt språkgrupper der vi har hørt og
dramatisert eventyret om gullhår og de tre bjørnene. Vi
har lært høst-sanger og regler og jobbet med hakkebakkeskogen tema. Vi har fokusert på historien om brumlemann denne måneden, og barna har satt i baljer og
blitt»vasket» slik som brumlemann og vi har fylt en balje
med vann og vasket klær slik som bjørnemamma gjør i
historien. Vi har sett at barna tar med seg historien og figurene fra hakkebakkeskogen i utetidens rolle-lek. Vi har
sammen med barna lekt at brumlemann blir røvet av en
jeger og kona hans. Og vi har lekt at utehuset i barnehagen er stabburet, slik som i hakkebakkeskogen. Det å ha
et felles leke-tema, som alle barna vet noe om er en stor
fordel i barnas lek. Det blir en positiv, utviklende lek der
alle har en viktig rolle. Vi har også hørt på grønnsakervisa, hatt klippe-aktivitet der barna klippet og limte på sunne ting som vi kan spise mye av. Kostymene vi har her i
barnehagen har også inspirert barna til mye fin lek. Vi
ordnet til et eget hus der barna kunne gå på besøk til
hverandre, som bestemor skogmus og morten skogmus.
Vi har hatt mange fine høst-turer. Vi har vært i bie-skogen
der målet med turen var å lage et tevehi, slik som Mikkel
rev. Barna stoppet opp med noen store rør i skogen og
mente det ville bli et perfekt revehi. De hjalp til med å
samle pinner og kvister og det var god plass til alle der
inne!
I uke 41 og 42 hadde vi besøk av papayafuglen. Vi leste
boken som den hadde med seg og lærte om å hjelpe
barn i andre land som ikke har det like godt som oss. Vi
har et fadderbarn i Bolivia, som heter Judith. V har lest
brev som vi har fått av henne, og laget mange fine ting
som vi solgte på årets solsikke-fest! Vi takker for kjempebra oppmøte og barna samlet inn 2015,- til Sosbarnebyer.
8.10 markerte vi psykisk helsedag ved å snakke med barna i samlingsstund om ulike følelser; hva som gjorde dem
glad/ sint/lei seg o.l og koste oss med god mat.
22.10 markerte vi FN-dagen. Barna lærte hva FN-filuren
gjør, hva Fn gjør for verden og vi snakket om barnas rettigheter. Vi hørte på arabisk musikk, så på ulike flagg som

Månedens instrument; akustisk gitar!

representerte barnegruppen og koste oss med arabisk mat og dessert til første måltid ( laget
av en familie her i barnehagen ) Tusen takk for et nydelig måltid!

Vi har kommet godt i gang med prosjektet vårt om « livet i havet». Barna har malt blått lerret
som er klart for å henge opp fisker, haier, og ulike sjødyr. I spiserommet har vi hengt opp et nett
der barna har laget krabber, maneter og blekkspruter. PÅ veggene har vi laminerte bilder av
ulike ting/dyr fra havet. Blåhai, glassmanet, sjøstjerne. Blekksprut, krabbe, havskilpadder, pigghå og hammerhai.
Førskolebarna har jobbet med tall og konkreter og tellepinner; finn 5 ting fra barnehagen…
Vi har lest første trafikkbok ( Trygg trafikk ) der «lyset « har lært oss å bruke refleks når det er
mørkt. Vi har sett i et mørkt rom at reflekser lyser dersom vi bruker en lommelykt mot den. Vi har
også jobbet med Halloween-oppgaver, oppgaver fra bøkene våre, spilt spill og øvd oss på å
telle prikker på terning.

Hilsen små og store i Snehvit

Månedsplan for November

