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Sansene

Oktober
Måneden startet med jazz-konsert på fellesrommet. Det ble sunget mange kjente
barnesanger på en ny og spennende måte. Noen syntes det ble litt skummelt med
mange annerledes og lit høye lyder, men flesteparten syntes at det var veldig kjekt og
de sang med på sangene.
I oktober har vi utforsket ved hjelp av sansene. Vi har malt med fingrene, laget
sanseflasker og sanseballonger, hørt på musikk, beveget oss til musikken og mye mer.
Alle barna har fått mulighet til å utforske sansene på flere måter selv om alle ikke har
fått gjort alt enda.
Smakssansen har vi i hovedsak utforsket med smakskalenderen. Det er kjekt å smake
på noe nytt hver dag i en måned. Flertallet av barna har ivrig smakt på alt som har
blitt servert. Noen ting var helt fantastisk, mens andre ting ikke falt like mye i smak.
Det er godt for barna å øve seg på å smake på nye ting og vi voksne på Tornerose har
gått foran som gode eksempler og vært med på å smake hver dag.
I språksamlingene har vi prøvd å ta bort hørselen ved hjelp av hørselvern, vi har kjent
på kalde, varme, harde og myke gjenstander, sunget sanger om kroppen og sansene,
og beveget oss slik som dyrene i boka «fra topp til tå». Barna elsker språksamling og
kommer løpende med en gang de ser samlingsboksen, og de fleste er veldig aktive i
språksamlingene.
Siden forrige månedsbrev har vi gjennomført to ganger med felles matlaging med
Bukkene. Barna synes det er veldig kjekt å være med å lage mat, og det er kjekt at vi
kan gjøre det sammen med Bukkene. Barna begynner å bli litt kjent på tvers av
avdelingene, og det er akkurat det som er målet.
Denne månedens IKT-mandag hadde vi om Bukkene Bruse. Vi så film av eventyret,
dramatiserte det og hjalp Bukkene gjennom mobilspillet. Dette eventyret slo veldig
an hos alle Tornerosene. Bukkene hadde jobbet en del med dette eventyret i forkant,
men Tornerosene ble minst like fenget som de som kjente dette godt fra før. Etter
dette ble vi inspirert til å ha et eventyr i neste måneds språksamling.
Vi skrev i forrige månedsbrev at vi skulle hente inn projektoren for å tilføye noe til
leken. Det ble dessverre ikke gjort, men vi skal komme sterkere tilbake neste måned.

«Personalet skal gi barna tilgang til varierte og utfordrende
bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i og
utenfor barnehageområdet.»
Rammeplan for barnehagen, s. 50 (2017)

November
I november fortsetter vi med tema sansene. Sansene er veldig spennende å jobbe
med sammen med de yngste barna fordi det er gjennom sansene de lærer og
opplever verden. Vi fortsetter å legge til rette for sanseopplevelser i lekegruppene på
tirsdager og torsdager. I tillegg til alle voksenstyrte sanseopplevelser i lekegruppene
har vi fokus på sanseopplevelsene i hverdagen. Å stoppe opp å se, lukte, lytte eller
føle sammen med barna på det barna er opptatt av der og da. Dette jobber vi med
hele dagene både bevisst og ubevisst i samspill med barna. Vi stopper opp på tur for
å utforske det barna er opptatt av, vi kjenner på det kalde vannet i sølepyttene og
sanden i sandkassen, og vi ser på fugler, fly og helikopter flere ganger daglig. Dette er
også viktige sanseopplevelser for barna, samtidig som det bygger opp relasjoner
mellom barna og mellom voksen og barn.

Språksamling
Denne måneden skal vi ha språksamlinger
med eventyret «den bitte lille kona»
Fokusord: kone, ku, katt, bord, stol, bøtte,
liten, stor, opp, ned, grønn og brun.
Sanger: «Det satt to katter på et bord»,
«Lille pusekatt» og «Hode, skulder, kne og
tå»

Info
Anita Maria jobber fullt for Therese hele november.

Aldona, Siri, Anita, Helene, Emilie og Line

1.
Lekegrupper

2.
Fellesrom

Språksamling

Varm mat:
Fiskeburger med
salat
5.
TUR

6.
Lekegrupper

7.
Knøtteklubb

Språksamling

8.
Lekegrupper
Språksamling

Varm mat: Tacopai
og salat

Varm mat:
kjøttboller, brun
saus, gulrot,
blomkål og poteter
12.
TUR

9.
Fellesrom

13.

14.
Knøtteklubb

BARNAS
DAG

15.
Lekegrupper

16.
Planleggingsdag

Språksamling

Barnehagen stengt

Varm mat:
Fiskekaker med
potetstappe, hvit
saus og råkost
19.
IKT på
fellesrommet

20.
Lekegrupper

21.
Knøtteklubb

Språksamling

22.
Lekegrupper
Språksamling

Matlaging på
fellesrommet:
Hjemmelagde
fiskepinner,
potetmos og raspet
gulrot
OG baking av
Lussekatter

Varm mat:
Pasta bolognese

26. TUR

27.
Lekegrupper
Språksamling

Varm mat:
Kyllingstrimler i mild
karrisaus med ris
og brokkoli

23.

28.
Knøtteklubb

29.
Lekegrupper

30.
Julerengjøring

Språksamling

Adventsamling
Varm mat:
Spagettitroll med
ketchup

