MÅNEDSBREV
S N E HV I T

OKTOBER
Oktober har både vært regn- og solfylt. Barna har måttet jobbe litt mer for å komme seg ut. Det vil si ikke
lenger bare å løpe ut i jakke og sko. Nå er det fleece, regntøy og varm dress som gjelder. Det må alltid
tilvennes, men vi ser at barna begynner å forstå og har erfart at det er nødvendig med dette skifte av klær.
J
Månedens tema har vært kunsten å dele og bli enige. Dette er blitt prøvd ut på mange forskjellige måter.
Det er ikke en lett ting å lære seg og ikke alltid har en lyst til det heller. Dette er daglige dilemmaer som
barna står ovenfor hver dag. Derfor har det vært så viktig å snakke om, øve på og erfare hvordan vi gjør
dette. Det har vært samarbeidsoppgaver som å lage et bilde, bygge tårn, spille spill, perle, balansere
sammen med en ball uten å miste den og mange andre ulike oppgaver som vi har gitt dem. Det har vært
problemløsning og caser. Ordet samarbeid er et ord som er blitt brukt mye denne måneden. Vi er
imponert over hvor gode de har blitt til dette. Barna tar også i bruk ordet i konflikter, i aktiviteter og i lek.
Det har liksom blitt et velkjent ord her på Snehvit. Det liker vi!
Ute
Ute har barna vært fasinert av innsekter og vann.
Spesielt de eldste barna har virkelig vært på jakt etter mark og skrukketroll. De har løftet på steiner og
gravd i jord etter dem. I en lastebil eller bøtte har de laget fine hjem med gress og jord for at de skal trives.
Etterpå har de fått klar beskjed fra oss voksne at de må sette dem ut igjen. Det har de som oftes gjort
(håper vi).
Vann har det vært mye av denne måneden og dermed byr det også på med elv og vulkan i sandkassen,
vann i bøtta, kliss klass kaker og selvsagt hopping i vann. Med noen ekstra virkemidler som zalo i puttene
har det også vært skumparty.
Om regntøyet er vått og du tenker det ikke tåler vann. Det kan også forårsake at barna nesten sitter oppi
puttene når de henter vann i bøttene. Da trenger nok vannet inn uansett. Vi prøver å lære dem å sitte på
huk.
Språkdag – har vært på agendaen når en gruppe har turdag. Innholdet i disse gruppene har vært tilpasset
alder og modenhet. Vi deler i mindre grupper. Det er høytlesing, Alias, eventyr, øving på ord og lyder,
klappe stavelser er bare å nevne noe. Vi opplever dette som svært nyttig for hvert barn og er en viktig
aktivitet i barnehagehverdagen. Dette vil vi fortsette med også neste måned.

NOVEMBER
Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og
mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke
bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.

(Rammeplanen)
Hvordan være gode med hverandre?
Hva kan vi gjøre for våre venner? Hvem trenger en venn? Hvem trenger hjelp? Hvem leker alene? Hvem er lei
seg? Hvem kan vi gjøre noe godt for?
Denne måneden vil vi utforske hvordan vi kan vise omsorg og empati for hverandre.
Vi vil øve på å gjøre noe for andre uten å forvente noe tilbake. Vi skal også ta frem Godstolen i år også. For
dere som ikke kjenner den, er det en stol som et og et barn sitter i. De andre barna og voksne deler gode
ord til den som sitter i stolen. Dette er en god øvelse i å ta i mot og det å gi gode ord til hverandre, i tillegg
ser vi barna blir veldig oppmuntret av det.

Forskning viser at det blir færre konflikter og mer ro hvis barn får massasje av hverandre. Vi kommer til å ha
noen «spa samlinger» hvor vi senker tempoet, lytter til musikk og barna gir hverandre massasje. Noen
barn elsker det og noen barn synes det er uvant, og det er selvsagt helt greit. Hvis de ikke har lyst kan de
slappe av til musikken.

Sanger
Vi vil fortsette å synge de vennskapssangene som vi har sunget de
siste månedene. Kanskje også på slutten av måneden vil vi starte så
smått å øve på noen julesanger.

Fokusord
Venner, omsorg, empati,
godstol, gode ord, trygghet

Språk
Vi vil fortsette å ha fokus på språk mandager og fredager når en gruppe er på tur.
Barnas dag
Denne måneden er det også barnas dag. Dette er en dag hvor barna bidrar med sine tanker og ideer hva vi
skal gjøre. Denne dagen skal planlegges hvor alle skal føle at de har vært med å prege dagen.

.

November vi er klar for deg med alt av opplevelser!
Hilsen gjengen på Snehvit - Ida, Per, Asja, Sveinung og Nina
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