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Sanser

Oktober
Oktober har vært en spennende måned fylt med mange nye aktiviteter. Vi ser at de som var nye i
august har blitt trygge og funnet seg godt til rette i barnehagen og i barnegruppa. Dermed har hele
gjengen vært klar for litt nye impulser og nye opplevelser. Vi har startet med turdager, faste
lekegrupper og forming.
Tirsdag og torsdag er turdager/forming. Slik at alle barna får både være på tur og får gjennomført ulike
formingsaktiviteter i løpet av uka. Barna synes det er stas å få på seg refleksvesten og gå utenfor
porten til barnehagen. Noen dager har vi kommet oss helt ned til mosvannet for å mate endene, mens
andre dager har turen gått rett bort til lekeplassen ved saniteten. Det er med andre ord ikke alltid en
destinasjon som er målet, men noen ganger er turen målet i seg selv. Barn er observante og får med
seg mye vi voksne ikke legger merke til eller er for kjedelige til å undre oss over. Så med å følge
barnas initiativ kan man oppdage mye spennende på tur.
Forming er også noe barna har vist stor begeistring over. Når vi voksne legger malerduk på bordet er
barna oppe på stolene sine med en gang og sitter med forventningsfulle blikk. Det kan dog oppstå litt
dårlig stemning når ikke alle kan male samtidig, men da får vi øvd oss litt i å vente på tur også. Til nå
har vi laget sanseflasker, sanseposer og laget mange fine kunstverk. Noen av de minste synes det er
mer spennende å smake på malingen enn å faktisk male med den på arket, men det er slik barn
utforsker.
Det er viktig å nevne at når vi setter opp en ukeplan på hva som skal skje de ulike dagene kan det
forekomme endringer. Hverdagen er aldri lik og noen dager er det bedre å gi rom for den frie leken
fremfor å sette i gang noe som er organisert. Andre ganger handler det mer om logistikk og vi må
velge å organisere oss annerledes enn det som i utgangspunktet var planen.

November
I oktober fikk vi se at barna viste stor glede, interesse og nysgjerrighet over de ulike sanseaktivitetene
og ønsker dermed å jobbe videre med sanser i november. Barnas medvirkning er viktig, og vi synes
alltid det er stas når det er noe som fenger barnas oppmerksomhet.
Sanserommet inne på avdelingen begynner å ta form og fylles stadig opp med nye sanseinntrykk. Vi
ønsker å skape et rom som skal være magisk for barna å komme inn i. Et rom hvor de kan utforske,
kjenne på ulikt materiale, lytte til ulike lyder/musikk, eksperimentere og undre seg. Barna er selv med

å lage noe av materialet vi bruker til sanserommet og noe lager vi voksne for at barna skal få lov til å
utforske.

“Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.” (rammeplanen)
Hver onsdag skal vi ha faste lekegrupper. Dette betyr at en voksen og tre barn er en fast gruppe i over
en lengre periode også bytter vi litt etter hvert. Tanken bak disse lekegruppene er at det å leke i mindre
grupper gir barna oversikt, struktur og trygghet. Det skaper mulighet for å finne mer ro i leken, uten å
bli forstyrret. Barna tester hverandre, bygger relasjoner og lærer av hverandre. Innholdet i
lekegruppene vil variere fra gruppe til gruppe. Vi tar hensyn til barnas interesser, hvor de er i sin
språklige utvikling og behov.
I begynnelsen av november starter også Nora på bukkene og vi ønsker hun hjertelig velkommen til
gjengen vår og gleder oss til å bli kjent med henne.

Månedens sanger
•

Bjørnen sover

•

Bom shikka

•

hokus og pokus

Informasjon
•

Denne måneden kommer Liv Berit og skal være hos oss i arbeidspraksis en stund fremover.

•

Vi anbefaler også alle som har vogner stående i barnehagen og ta dem med hjem i helgene en gang
innimellom for at de skal få tørke skikkelig. Nå som høsten er i gang for fullt er det mange dager
med mye regn og det er ikke alltid vognene tørker hundre prosent inne i skuret.

Hilsen Nikol, Tonje, Helene og Louise

Månedsplan
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

2.

3.
Gruppe 1:
Forming
Gruppe 2:
Tur

4.
Lekegrupper

5.
Gruppe 2: Tur
Gruppe 2: Forming

6.

10.
Barnas dag

11.
Lekegrupper

12.
Gruppe 1: Tur
Gruppe 2: Forming

13.
Planleggingsdag
Planleggingsdag

16.
1 gruppe inne og 1
gruppe ute

17.
Gruppe 1:
Forming
Gruppe 2:
Tur

18.
Lekegrupper

19.
Gruppe 1: Tur
Gruppe 2: Forming

20.

23.
1 gruppe inne og 1
gruppe ute

24.
Gruppe 1:
Forming
Gruppe 2:
Tur

25.
Lekegrupper

26.
Gruppe 1: Tur
Gruppe 2: Forming

27.

1 gruppe inne og 1
gruppe ute

9.
1 gruppe inne og 1
gruppe ute

