Månedsbrev for oktober
Askeladden
- Kropp og bevegelse

September
September har vært en fin måned der vi har kommet inn i gode rutiner, dette er med på å skape ro og
trygghet for barna. I september har vi hatt fokus på bakterier. Barna har fått erfare hvordan bakterier
smitter og hvorfor det er viktig å vaske hendene. Vi har også introdusert dem for Karius og Baktus
som bringer opp temaet om hvorfor det er viktig å pusse tennene sine.
Alle barna har fått en tur-venn, noe som fungerer veldig bra. Ved å ha en tur-venn vet alle hvem de
skal holde når de går på tur.
Vi har komt godt i gang med språksamlinger to ganger i uken. Her bruker vi vennebøkene for å
reflektere over viktige temaer som å si unnskyld, dele, vente på tur, si stopp, roe seg ned, bli enige,
snakke om det, samarbeide, spre glede og vise følelser. Her møter vi Kanin og Piggsvin som er
bestevenner, men som opplever at selv gode venner kan bli uvenner iblant. Bøkene hjelper barn med å
finne metoder for hvordan man skal oppføre seg mot hverandre.

Skoleklubben rullerer ukentlig på å være ordensbarn, dette synes de er helt topp. De hjelper
bland annet til med lage til frokost, dekke på til frokost og lunsj, får sitte med bordet inne på
avdelingen å hjelpe de barna som er yngre og dele ut frukt.

Oktober
Denne måneden skal vi ha kropp og bevegelse som tema.
Vi skal ha fokus på de ulike kroppsdelene vi har og bli kjent med
eventyret «Gutten som hadde vondt». Det er et musikalsk eventyr som
handler om en gutt som har så vondt i hodet, i magen, i knærne,

i tærne, - ja over alt. For å bli frisk må han gjøre ulike bevegelser.

Veldig kjekt at så mange kunne komme på foreldremøtet.
Et av fokusene på foreldremøtet var krenking av barn. Håper alle fikk en god diskusjon da
dere ble delt inn i grupper for å diskutere, det så vertfall slik ut ☺
Som nevnt på foreldremøtet har vi turdag og tema mandager og tirsdager, der den ene
gruppen er på tur og den andre er på avdelingen. De som blir igjen på avdelingen vil da gjøre
noe temarelatert, enten med forming eller annet aktivitet. Her vil vi være åpne for det meste
slik at barna har mulighet til å være med å medvirke hvis de skulle komme på noe spennende
og også dere foreldre hvis dere skulle ha noen bra tips/aktivitet til tema vi kan gjøre☺
Fredager skal vi ha leke grupper med fokus på språk, her vil det være lek/samlinger i mindre
grupper. Dette gleder vi oss til å begynne med ☺
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til
at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven
§ 1 og § 3
Når vi skal velge hvor vi skal gå på tur har vi kommet opp med et system der barna får se tre
kort i forskjellige farger, på hvert av kortene er det bilde av et turområde. Her går barna en og
en og legger fram en duplokloss(rød, blå, grønn) i boksen der de har lyst å dra på tur. Når alle
har vært og valgt så telles det opp hvor flertallet vil gå på tur. Alle på gruppa er med og
medvirker i turvalget og noen ganger blir det plassen de valgte andre ganger blir det plassen
som flertallet valgte, demokrati på høyt nivå☺

I oktober skal vi ha smakskalender i barnehagen. Da skal vi presentere en ny smak hver dag
som barna skal få smake på.
24.oktober markerer vi Fn-dagen i barnehagen. Vi kommer til å
arbeide med temaet i uke 42, uken før FN-dagen. Denne dagen vil vi
bruke til å jobbe for å gi til et godt formål. Barna skal være med å
bake boller/rundstykker som de skal «selge». Det er helt frivillig og
dere bestemmer selv hva dere vil gi for bollene.

Hipp hipp hurra for bursdagsbarna:
01.10.17 Støre Aleksander- 5 år ☺
15.10.17 Leon- 4 år ☺

Oktober
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1. Gr1.tur

2. Gr.1 tema

3. Klubber

4.Fellesrom

5. Lek/språk grupper

Gr2 tema
Støre Alexander 5 år!
Gr.2 tur

8. Gr.1 tur

9. Gr.1 tema

Gr.2 tema

Gr.1 tema

15. Gr.1 tur
Gr.2 tema

16. Gr.1 tema

varmmat

10. Klubber

11. Fellesrom

12. Lek/språk
grupper

varmmat

17. Klubber

18. Fellesrom

19.

HA-MED-DAG ☺

Leon 4 år!
Varmmat
Gr.2 tur

22. Gr.1 tur

23. Gr.1 tema

Gr2.Tema

Gr.1 tema

29. Gr.1 tur

30. Gr.1 tur

Gr2.Tema

Gr.1 tur

24. FN-dagen!

25. fellesrom

Vammat

31. Klubber

26. Lek/språk
grupper

