Oktober/November
Vi er kommet godt i gang med et nytt
barnehageår. Mange nye voksne og barn har vi
blitt kjent med. Noe som er ekstra stas.
Tilbakeblikk:
Eventyret «de tre små griser» har vi lest, fortalt, dramatisert og sett på
film. Aktiviteter vi har gjort er å lage griser, ulver, og husene. Vi har
fargelagt og laget figurer fra eventyret, limet pinner og strå på
pappesker og laget små griser av bolledeig.
Hvorfor har vi gjort dette?
Et overordnet mål i årsplanen, er «et inkluderende lekemiljø».
Gjennom felles samlinger og aktiviteter har vi gitt barna en felles
plattform for inkludering og til å stifte vennskap.
I rammeplanen for barnehagen står det at barna gjennom møte med
kunst, kultur og kreativitet skal få mulighet til å uttrykke sine følelser
og opplevelser. Vi har gjennom ulike aktiviteter, med ulike materialer
lagt til rette for at barna skal få uttrykke sine følelser og inntrykk. Vårt
fokus har vært at barna skal få utforske, prøve og få
førstehåndserfaringer gjennom de ulike aktivitetene.
Fagområdet kommunikasjon, språk og tekst legger vekt på at barna
skal få mulighet til å utvikle sin språkkompetanse. Vi har gjennom
felles samlinger med et gjentakende
tema bidratt med at barna får
mulighet til å utforske og utvikle sin
språkforståelse og språkkompetanse.
Ved at vi har lest, dramatisert, sunget
sanger og sett eventyret på film har
barna møtt et mangfold av
kommunikasjonsformer.

Mål for videre arbeid:
Vi vil alltid ha et overordnet mål at barna skal oppleve et inkluderende
lekemiljø. Vi skal alltid møte barna og voksne som enkelt individer og
har respekt for hverandres opplevelsesverden.
FN -dagen: Vi skal bli litt kjent med hva FN er og betyr for oss, samt
de forskjellige nasjonalitetene som er representert i denne barnehagen.
Vi skal også få smake på forskjellig mat fra andre land. Gjennom dette
arbeidet ønsker vi å gi barna en forståelse for at det finnes mange
ulike måter å forstå ting på og leve sammen på.
Et av målene for november er å gi barna kunnskap om temaet
«høst». Vi skal ha samlinger om hva som skjer om høsten, været og
hva som er typiske høst tegn. Vi skal snakke om innhøsting av
matvarer og lage forskjellig mat, slik at barna kan få en innsikt i
matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til
måltid. Som avslutning på dette temaet skal vi ha en høst takkefest.
Informasjon:
- Vi fortsetter å ta forhåndsregler i
forhold til smittevern. Bli hjemme
hvis du er syk. Vi vasker hender
og overflater ofte.
- Husk termokopp til varm drikke
utenom måltider.
- Vil bare minne om at vi i
personalet har taushetsplikt. Så
ikke vær redd for å komme med
tanker, ønsker eller ideer om ting.
Vell møtt til alle kjente og nye små
og store

DAGSRYTMEN VÅR
Åpner kl.9.0
• kl.10 felles
samling for store
og små
• Kl.10:30 formings
aktivitet
• Kl 11-11.30- Lunsj
• Kl.12-12:30
førskole
• Kl. 13-15 frilek
inne/ute
Stenger kl.15

