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Måneden som har vært:
Det har skjedd litt forskjellig denne måneden.
De aller fleste barna er kommet godt inn i rutinene våre på Blå.
Leken er viktig del av dagen og vi voksne har en rolle her som
støttespiller og hjelper når det trengs. Noen ganger må vi være tett
på vi er tilgjengelige for barna, og andre ganger ordner barna opp seg
i mellom. Utgangspunktet for mange kjekke opplevelser og stunder
sammen.
Vi er kommet godt i gang med gruppene tilbake meldingen fra de
voksne og barna er at det har vært veldig kjekke samlinger. De har
jobbet en del med sosial kompetanse for de barna som er på Lilla. På
Regnbue har de brukt tid på å bli kjent med rom, barn og voksne.
Vi har brukt mindre tid på eventyret om geitekillingen. Derfor velger
vi å ha med oss dette eventyret videre denne måneden også.
Vi var så heldige å vinne besøk på egon helt på tampen av måneden
dette var en kjekk opplevelse for barna. De møtte på bamsen Bjørnis
som kan masse om Brannvern. Dette kommer vi til å ta med oss i
måneden som kommer også.
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)

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. Dette mået og disse tiltakene tar vi med oss videre for
det er viktig å ha fokus på disse tingene hele vegen.
«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.

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.
Brannvern
Mål: Barna skal delta på varsla og uvarsla brannøvelse.
Barna skal lære om enkel brannvern.
Tiltak: De neste ukene skal vi øve oss på å ha brannøvelser i
barnehagen. For å hjelpe oss å skjønne bedre disse tingene skal vi
også følge deler av opplegget om Eldar og Vanja. De skal lære oss
enkel brannvern, som f eks fyrstikker, brannalarm i bhg og hjemme,
nummeret til brannbilen osv.
Kaktus er så heldige at de skal

«Barna skal få kunnskap om kulturelt mangfold, ulike levevis og
ulike famlie former.»(Rammeplanen 2017)
Internasjonal dag
Mål: Barna skal lære om mangfoldet som vi har i barnehagen og i
samfunnet rundt oss.
FN dagen kommer til å bli markert slik som den pleier. Vi kommer til
å snakke med barna om de pengene som vi får inn på Sirkus, som vi
sender til en barnehage på Sri Lanka. Vi pleier å farge flagg for de
nasjonene som er representert i barnehagen. Vi skal spise
internasjonal mat.
Fredag 6. oktober kommer trommemannen på besøk til oss i
barnehagen. Det pleier alltid å være gøy. Vi håper at alle som vil skal
få spille på tromme.
I uke 42 starter vi opp med foreldresamtaler. Det vil bli hengt opp
tider i garderoben, og så setter dere dere opp. Vi ønsker å ha
samtale med alle sammen.
Foreldremøte i løpet av oktober vi jobber med å skaffe noen som
skal ha tema, vi kommer tilbake med tidspunkt snart.
E-post: blaa@lysskar.no
Telefon: 46639545
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