MÅNEDSPLAN FOR OKTOBER PÅ BLÅBÆRBARNA
TEMA: MEG SELV PÅ NATURLEKEPLASSEN
MÅL: AT BARNA BLIR KJENTE OG TRYGGE PÅ HVERANDRE
Mandag
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Onsdag

Torsdag

Fredag

Ute/inne lek
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Tur dag
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Språkgruppe
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HØSTFEST 15-16.30
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VELKOMMEN

Språkgruppe

Grupper på tvers for
2013 barna
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5- 9. OKTOBER

Uke nr. 42
12- 16. OKTOBER

Bading: Sivert og
Emmeline
Uke nr. 43
Språkgruppe

Tur dag

Aktiviteter på
fotballbanen

19-23. OKTOBER
2014 barna lek ute

Uke nr. 44
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Tur dag

2014 barna lek ute
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Bading: Kristine og
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fotballbanen

Aktiviteter på
fotballbanen

MÅNEDSBREV FOR BLÅBÆRBARNA OKTOBER 2015
I september har vi hatt mange fine turer til lekeplassen på Flagget, Skiftesvikskogen og skogen som ligger på vei til Brenneklubben. På
turene har barna beveget seg i ulikt terreng og ulike ting å se og ta på. Naturmaterialer som stein, mose, rognebær, pinner, kongler
osv. har blitt plukket i pose og tatt med tilbake til barnehagen. På turene må vi ofte krysse veien og da er det som hør og bør at vi må
lære oss trafikkreglene og være flinke å holde hender. Dette er noe vi må øve mye på.
Naturmaterialene som barna har plukket med seg er blitt brukt på grupper på tvers. Det skal også brukes til å lage bilder og til å lage
produkter som skal selges til et godt formål på høstfesten.
Vi er godt i gang med tema og vi har dramatisert eventyret om de tre bukkene bruse. Vi har også sett eventyret på ipad. Vi har sunget
sangene «oppe på fjellet» «trollet i esken» «lille bukken bruse» i samlingene. Vi starter med «hei hei hei jeg heter …» med tegn til. Jeg
legger ved en link til bevegelsene. https://www.youtube.com/watch?v=JDiSyNkvDf8. «Lille petter edderkopp» »bjørnen sover» «bæ
bæ lille lam» har vi også sunget.
Vi har malt med hender og føtter på ark. Ut ifra ansiktsgrimasene så var det nok litt rart å kjenne kald og våt maling på hånden sin,
noen knep sammen hånden og utforsket malingen på den måten. Noen var kilen under foten når malerkosten strøk seg over foten.
Hånd og fotavtrykkene skal bli til en «meg selv» bok som barna kan se i. Å male med fingrene har barna også fått erfare. Vi klippet ut
hvite pappepler som barna malte gul og rød. Eplene henger på epletreet i fingarderoben. 2013 barna har malt kongler med fargene gul
og rød.

HVA SKAL VI JOBBE MED I OKTOBER
I oktober vil vi videreføre og utvide fokuset vårt på naturlekeplassen. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser ute i det fri vi kommer til
å ta maler sakene med ut og male på steiner og lignende.
I samlingene og ved måltider fortsetter vi med å bruke tegn til sanger som «epler og pærer» og «gutter og jenter sitter og venter» «hei hei
hei» «lille petter edderkopp» Vi har fokus på «meg selv og kroppen vår» og vi skal derfor bruke skogen rundt oss og i barnehagen, for i
ulendt terreng skal barna bli flinke på å bevege seg. Barna skal bli bevisst på hvordan de kan bruke kroppen sin.
I samlingene vil vi bruke «husene» til barna og snakke om hvert enkelt barn og familien. Barna blir mere trygge og kjente med
hverandre. Vi skal også synge sanger som: ”Lille Petter edderkopp”, ”Jeg har fått et lite eple”, ”Bukkene Bruse”, ”De renslige troll”
”oppe på fjellet”, ”Trollemors vuggesang». «hode skulder kne og tå» «alle barna hopper, klapper osv». Eventyret om de tre bukkene
bruse skal vi dramatisere for barna og begreper som minst, mellomst og størst er sentrale.
Vi skal gjøre ferdig ”arbeidene” våre til høstfesten så dere
foreldre kan ”kjøpe dem” til et godt formål.
VIKTIG:
 Det er høst og det kommer til å bli våtere og kaldere
fremover. Pass på at barnet har nok byttetøy og varme
klær i kurven sin.
 Husk å merke alle klær, sko og smokker
 Dersom barnet skal på bading må dere ha med badetøy,
armringer og bilsete. Bilsetet settes foran barnehagen, ved
garderobene. Vi ønsker at dere blåser opp armringene før
dere tar de med! Dersom barnet skal bade vil dere få
beskjed.
 Husk 48 timers regelen ved oppkast og diare.

