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Oktober
I oktober har temaet vært sansene. Fokuset har vært å gi barna mange og ulike
sanseopplevelser. Vi har blant annet brukt følesansen til å ta på ulike materialer og malt med
maling, vi har brukt synet vårt når vi har eksperimentert med overhead og vi har brukt
smakssansen vår når vi har smakt på alt i smakskalenderen.
Smakskalenderen har vært vellykket og hver dag har det vært knyttet stor spenning til
innholdet i boksen. I løpet av måneden har vi blant annet smakt på kakestrøssel,
solbærsyltetøy, avokado, vaniljesaus, hermetiske pærer og kaviar. Vi har erfart at lime er surt,
grapefrukt ligner på appelsin, men det smaker ikke som appelsin, vaniljesaus er veldig godt
og at mango og avokado har stein inni seg.
Barna har gjennom måneden vært gode til å smake, noen ganger har de likt det de smaker og
andre ganger ikke. Men de fleste har smakt. Vi har også sett at barna har blitt gode til å
påvirke og oppmuntre hverandre til å smake ☺
I oktober har vi kommet i gang med en mer strukturert hverdag, med fellesrom, turer, tema,
språksamling og klubb med Tornerose. Ut i fra månedsplan og dagsreferater kan det se ut som
om dagene består av mange strukturerte aktiviteter. Vi har som regel en strukturert aktivitet
hver dag, det kan være samling, aktivitet knyttet opp til tema eller språksamling. Disse
aktivitetene er kun en liten del av dagen. Det vi gjør mest av gjennom barnehagedagen er å
leke. Leke er det viktigste vi gjør i barnehagen. Grunnlaget for barns trivsel i barnehagen er å
få delta i lek og å få venner. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og
sosial kompetanse.
Samtidig som leken er veldig viktig liker barna godt strukturerte og mer voksenstyrte
aktiviteter og vi prøver å finne balansen mellom rutiner, lek og aktiviteter ☺

November
” Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til

rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt utrykk for sitt syn på
barnehagens daglige virksomhet”(Rammeplanen, 2017)
Planen vår var egentlig å ha tema sansene i oktober og november. Den siste tiden har vi
derimot sett at barna har vært veldig opptatt av eventyret om bukkene bruse. Skorper,
duploklosser, steiner, pappesker har blitt til bukkene bruse. ”Tripp, trapp, tripp, trapp” er noe
som har gått igjen på avdelingen de siste ukene.
I rammeplanen står det at barna i barnehagen skal få innflytelse på det som skjer i
barnehagen. Vi har derfor valgt å følge opp barnas interesse om eventyret om Bukkene bruse.

I november kombinerer vi temaet sansene og bukkene bruse. Vi skal bruke alle sansene våre
til å bli kjent med eventyret om de tre bukkene bruse.
13.novemer har vi barnas dag. Denne dagen står barns medvirkning i fokus og barna
bestemmer hva vi skal gjøre den dagen. Det blir spennende!

Språksamling:
Barna har vist stor interesse for boken ”hvem sin venn”. Vi fortsetter derfor med denne boken
i november. Fokusord under språksamling vil være: god, venner, dele, låne og hjelpe.

Månedens sanger:
•
•
•
•

Bukkene bruse- sangen
Oppe på fjellet
Alle killebukkene
Når trollemor har lagt sine 11 små troll

Bursdager:
•

7.november – Jenny blir 2 år! Hipp hurra 😊

Informasjon:
•

Fredag 16. november er det planleggingsdag. Denne dagen er barnehagen stengt.

Hilsen Tonje, Nikol, Louise og Helene ☺
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