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Måneden som har vært:
Da er vi kommet godt i gang med det nye barnehage året. Vi har hatt
fokus på rolige aktivieter på avdelingen. Hovedfokuset har vært lek
med andre aktiviteter innimellom. Da har vi puslet, spilt spill og
tegnet. Nå i oppstarten har vi stort sett brukt ettermiddagene våre
ute sammen med de Røde. Vi ser da at de som er kommet over fra
småbarn leker en del sammen med de som de har vært på avdeling
med tidligere. Satser fortsatt på flotte høst dager slik at vi får
enda mer tid ute.
Vi har også spist av frukt og grønnsaker som vi har fått frem i
barnehagen. Vi hadde i år masse plommer på treet bak blå dette har
vi fulgt med på. Flere ganger har vi spist plommer og det har falt i
smak. Nå er det like før vi skal spise paprika fra planten vår oppe på
loftet. Vi venter på at eplene skal bli modne slik at vi kan lage kake av
dem.
Nå fra september blir det viktig at barna kommer i barnehagen før
Det ser ut til at det blir en kjekk gjeng på Blå også dette året.
Måneden som kommer:
«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som
støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og
mestre.»(Rammeplanen 2017)

Denne måneden skal vi ha fokus på rutinene på avdelingen. Det er
viktig for barna å komme inn i disse det hjelper dem å få en bedre
oversikt over dagene og vite hva som er greit å gjøre og hva som
skjer i løpet av dagene.
Mål: Dagene i barnehagen skal bli oversiktlige for alle barn på blå.
Tiltak: Vi voksne skal være tett på og hjelpe de barna som vi ser
strever med å lese situasjonene både i leken på avdelingen og i den
enkelte rutine situasjon. Vi kommer til å snakke med og forklare
barna hva som gikk galt og gi dem alternativer til hva som kan gjøres
annerledes.
«Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og
normer som er viktige for fellesskapet»(Rammeplanen 2017)
Vi skal også ha fokus på enkel form for sosial kompetanse hvordan er
vi med hverandre. Vi skal i første omgang ha fokus på det å dele og
det å si unnskyld. Den sosiale kompetansen er viktig slik at vi kan
lære hvordan det er akseptabelt at vi er med hverandre.
Mål: Barna skal begynne å lære seg sosialkompetanse.
Tiltak: I samling skal vi lese noen bøker om kanin og pinnsvin som
omhandler disse tingene denne perioden skal vi ha fokus på to av
bøkene. Ut over vinteren skal vi ta for oss alle 10 bøkene i tur og
orden.

Grupper
Vi starter opp med grupper sammen med rød i uke 36. Da blir barna
delt inn etter alder. Kaktus er de som er førskolebarn, Lilla er de
som er 4 år og Regnbue er de som er 3 år. Disse gruppene er veldig
kjekke og barna får lagt opplegg som er tilpasset alder. Spesielt for
de som er regnbue er dette kjekt for de får være med de som de
gikk på avdeling med i fjor.
Mål: Vi voksne skal tilpasse opplegget i gruppene slik at barna får et
læringsutbytte.
Tiltak: Gruppene står fritt til å lage egne opplegg tilpasset alder. De
voksne skal ta utgangspunkt i barnas alder og utvikling slik at
læringsutbyttet blir best mulig for de fleste.
Eventyr
«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom
hverdagen»(Rammeplanen 2017)
Vi skal denne måneden ha fokus på eventyret om geitekillingen som
kunne telle til 10. Vi har flere eventyr kofferter og en av dem har
geitekillingen som kunne telle til 10. Der får vi øve på tellinger og de
må også samarbeide.
Mål: Barna skal lære seg eventyret om geitekillingen som kunne telle
til 10.
Tiltak: Vi skal fortelle eventyret i samling og i uformelle situasjoner

på avdelingen. Slik at barna lærer seg eventyret og det å telle. Vi
skal også finne ulike ting vi skal telle på avdelingen, i samling, ved
bordet, i lek osv.
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