Månedsrapport, september.
Kosekroken.
Da var september over, og vi har hatt en måned med
mange gode felles opplevelser.
To-åringene våre har gått på tur hver mandag og torsdag,
og med fokus på å ha turen som mål i seg selv, ikke en
bestemt destinasjon, har det blitt flere fine runder i
nærområdet. Vi har valgt å bruke vogner på disse turene.
Ved å bruke vogner åpner vi opp for at det blir
muligheter for å stoppe opp akkurat der barna ser noe
interessant, og vi kan stå over lengre tid og observere og samtale om det de syntes er
spennende der og da. Slik får barna medvirke på tur. Barna sitter samlet, og det er trygt
å stå og se på traktorene, gravmaskinene, brannbilene og togene, selv om vi er nære trafikken.
Vi må alltid tenke sikkerhet først når vi har de helt små med ut ved trafikkerte veier, og det å
sitte i vogner har ikke lagt noe demper på turgleden! Barna viser at de syntes det er helt topp
å gå på tur, gjennom å løpe til garderoben så fort de hører hva
som står på planen. I vognene har vi noen som rett og slett
holder på å gå ut av sitt gode skinn når vi helt spontant har
fått oppvisning fra brannbilene, eller når vi kunne stå i mange
minutter og se på tung last som ble heiset ned fra
lasteplanet! Da lever vi virkelig i nuet og deler gode
opplevelser.
I tillegg til kjøretøyer av diverse slag, har barna vært opptatt av
endene vi har sett langs ruta vår. De får med en gang tanker
om hvem som er mammaen, pappaen og babyen, av de som svømmer rundt i vannet eller
sover på noen steiner. Noen ganger tenker de at babyen er nok redd, fordi mammaen er ute i
vannet og svømmer, og babyen er heeelt alene på land! Da samtaler vi om hvordan mammaen
kommer nok snart tilbake, og kanskje får den lille babyanda trøst av de andre endene.
Dette viser at barna våre er godt på vei til å utvikle empati, noe som er grunnleggende for den
videre utviklingen av sosiale ferdigheter.

Mens to-åringene har vært på tur, har 2019 barna vært igjen og hatt lekegruppe inne. Vi har
lagt til rette for fysisk aktivitet gjennom hinderløyper, og mye bruk av
trappa og akesklia på hemserommet vårt. Vi har blant annet laget en bru
som barna fikk gå over. Vi vet at de elsker utfordringer, det ser vi gjennom
gjentatte forsøk på å reise seg opp i stolene når vi spiser. Siden det er
tryggest å sitte på rumpa når vi spiser, så får vi lage utfordringer som gir
dem den samme spenningen og kilingen i magen under trygge rammer. De
startet med å krabbe over, og endte opp med å stå,
veldig stolte på toppen av brua. Vi vet at samtidig
som småbarnas grovmotoriske ferdigheter øker, vil det åpne opp for
nye utviklings- og læringsmuligheter for barna, så når 2019 barna har
hele avdelingen for seg selv, er det rom for både løping, hopping og
gledeshyl! De vil etter hvert få være med på tur de også, men akkurat
nå er det utforsking nok å få være sammen i barnehagen.

I september startet vi også opp med samling med fortelling
fra bibelen, der hele avdelingen er med. Vi har fokus på at
dette er noe vi gjør sammen, og vi har korte samlinger slik at
barna skal kunne holde fokus. Denne måneden har de blitt
kjent med ett lite lam som en gang ble borte fra de andre
lammene, heldigvis kom det tilbake igjen og da ble alle
veldig glade! Vi har laget små lam med ansiktene til barna
på, og vi snakker om hvordan alle lammene kan ta vare på
hverandre og at det er så fint når vi er alle sammen.
Etter bare ett par samlinger ser vi hvordan barna har forstått dette med å sitte i samling og når
de venter på tur, så kommer det lille lammet og hilser på hver og en av
barna. Vi har med begreper som “over, under, bak og foran”, og vi synger
“Jesus lille lam jeg er”. Slik får vi med både sosial kompetanse,
språkstimulering og de kristne grunnverdiene, nestekjærlighet og å ta vare
på hverandre.
Vi har jo også hatt brannvernsuker, og på Kosekroken har vi hatt fokus på å
bli kjent med lyden av brannklokkene, og at når vi hører klokkene, da skal
vi gå ut. Vi har hatt brannøvelser som har gått helt smertefritt, og ingen av
har reagert negativt på klokkene. Det har heller vært veldig spennende med
klokkene!
Nå er vi klare til å ta fatt på oktober og Forut-aksjonen, info om dette kommer i
periodeplanen.
Hilsen alle oss på Kosekroken.

