
                    Tema:    Den levende skogen Spurvene SEPTEMBER 2016

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, 
miljøvern og samspillet i naturen
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Månedsbrev for Spurvene

Hva har vi gjort forrige måned?

Denne måneden har vi brukt til å bli bedre kjent med hverandre. Det er viktig at barna får tid til å bli
trygg på deres nye omgivelser. Trygghet og gode rammer er viktig for alle, og er grunnlaget for all
læring. Det kan ta tid, og er viktig å huske på. Barna skal få støtte, oppmuntring og omsorg. 

Vi har hatt mange flotte lekegrupper, hvor vi fokuserer på samarbeid og samspill. På turene våre øver
vi på og bevege oss i ulendt terreng. Barna trenger støtte og oppmuntring, men det gir viktig
motorisk øvelse og en god mestringfølelse. Barna slenger seg på slengdissen, klatrer, beveger seg
over stokker og balanserer på røtter. Vi prater om bark, kongler, blader, og hvordan vi skal behandle
trærne. De lever, og vi må ikke skade de for moro skyld. Vi kan sage ned trær, hvis vi skal lage noe.
Da kan treet leve videre i et hus! Det har også blitt mye blåbær plukking på turene våre. Vi har hatt
gym leker, hvor vi har hoppet, balansert, gått trillebår på hendene, danset og tøyset. Vi leker på
dissene, som stimulerer den vestibulære sansen. 

Vi har hatt språkgrupper med magisk pose med konkreter, bøker og spill med bilder. Vi legger vekt
på gode samtaler, og språkstimulerende aktiviteter i hverdagen. Den viktigste språkstimuleringen
foregår i hverdagens samtaler og samspill. Vi har også blåst såpebobler og fjær, som er kjempegøy og
hjelper på barnas munnmotorikk. Barna får øve seg på å klippe med saks, som er en god finmotorisk
aktivitet. De er med å lage mat, og skjærer til eksempel opp pølser. Vi har hatt aktivitet med klipping
og liming, maling, og limt naturelementer på store ark. Barna leker med biler, tog, dukker,
utkledning, tegning, magisk sand osv. Magisk sand stimulerer den taktile sansen. Vi har hatt
samlinger med fokus på språk, lest bok om blant annet vennskap, sortert farger osv. 



Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Denne måneden begynner prosjektet vårt «den levende skogen». Det handler om alt som har å gjøre med
skogen. Vi skal blant annet bli kjent med hvem som bor i skogen, ulike trær, lære sanger og mye annet
spennende. Det skal være fokus på hvordan vi skal behandle naturen, og vi skal plukke boss. Vi har
samlinger og samtaler med barna om tema. Nåletrær, løvtrær, bark, pinner, kongler og mose er noe av det
spennende vi kan finne i naturen. Hva skjer om høsten? Hva skjer med bladene? Hva gjør dyrene? Barnas
undring står sentralt, og vi skal være nysgjerrig og undrende sammen med dem.   

Vi prøver å ha to faste turdager i uken, og vil noen av gangene lage mat på tur. På tur skal vi samle
naturelementer, og bruke disse i skapende prosesser. Male, bygge, forme og utforske. Vi begynner å
forberede oss til høstfest i oktober. 

Vi har gruppedager med forskjellige grupper med ulike aktiviteter. Det er viktig at barna får være i
grupper med færre barn. Aktivitet i gruppene er lekegruppe med fokus på samspill og samarbeid, forming,
sansemotorikk, finmotorikk, gym, temaarbeid, språkgruppe osv. Vi har faste språkgrupper, hvor vi leker
med ord, lyder og språket. Vi har en lekende tilnærming til å arbeide med språket, og er bevisst vår rolle
som språklige rollemodeller. Språklæring finnes i alle situasjoner, og den hverdagslige samhandling og
samtale er aller viktigst for god språkutvikling. Aktiviteter som såpebobler, munnmotoriske øvelser, sansemotorikk og 
finmotorikk er også gode aktiviteter som støtter motorisk og språklig utvikling. 

Etter frokost har vi morgensamling, hvor vi synger god morgensang, sjekker hvem som er i barnehagen denne dagen, og går 
gjennom hva som skal skje ila dagen ved bruk av dagtavle. Etterpå har vi morgengymnastikk. Dette hjelper barna å få 
oversikt og strukturere dagen. Vi skal også ha lengre samlinger med varierende fokus og innhold. 



I september er det også fokus på brannvern, og vi skal synge sanger, snakke om ting relatert til dette, og bruke Eldar og 
Vanja. Det skal være brannøvelse, og vi snakker blant annet om viktigheten av innesko. Kanskje kommer brannbilen på 
besøk også?

I lekegrupper har vi fokus på samspill. Vi ønsker å støtte barna i sitt samspill og kommunikasjon med hverandre. I vår 
barnehage bruker vi også tegn til tale for å støtte barna med dette. Samhandling, lek og vennskap er viktig. I tiden fremover 
er det klart at det er viktig for oss å fortsette å gjøre barna trygge, og få en god tilknytning. 



Praktiske opplysninger:

 Planleggingsdag mandag 12.9 – barnehagen stengt!

 Foreldremøte i September – dato kommer!

 Husk å merke alt av tøy! Vi forventer at dere holder orden i
garderoben. Barnet må ha nok skift, og klær etter årstid!

 Vi oppfordrer til å ikke komme under frokost mellom 0830-0900, da
dette forstyrrer barna som spiser. 

 Planer kan endre seg, gi beskjed dersom dere blir senere enn 0930. 

 Vi har lekedag siste fredag hver måned. 

 Husk innesko!

 Ta kontakt om det er noe dere lurer på.

 Personalet på Spurvene er Fredrik Eide(pedagogisk leder), Kaytline
Lizana og Monica Thorsen. 

 Sjekk ut www.skogenbarnehage.no for viktig informasjon

 Tlf nr Spurvene: 45 83 22 48 

http://www.skogenbarnehage.no/

