Månedsrapport for september
Bamseklubb og Språksprell

September måned har vært innholdsrik. Masse god samhandling mellom barn og voksne, og
barn-barn. Vi har sett barna har funnet igjen vennskap etter ferien og lagd nye relasjoner
med nye på avdelingen.

Vi ser barna koser seg på alle turene vi har hatt. Vi besøker ofte festningen, Christianopel
plass, Bustrudparken og treningsparken ved Tista elv. Vi ser turen til målet som et flott
eventyr hvor vi undres over alt på vår vei. Når vi når målet vårt er det samlinger med sang og
musikk, mye god lek, og vi spiser matpakka vår.
I barnehagen er vi mye ute uansett vær. Vi har sangsamlinger med musikk eller gitarspill,
vi jobber med forskjellig håndverk inni tunellen. Der har vi ordnet langbord med voksduk og
hengt opp lamper slik at vi har bedre lys og kan ha det koselig der på gråværsdager.

Vi har om eventyr som er en del av språkstimulansen til barna. Vi jobber med festningen
som tema denne perioden, men vi har tatt fram Bukkene bruse som en del av samlingsstund.
De er kjent med eventyret og sangen. Vi knytter dette opp mot at steinene i Brua i eventyret
ligner på buen i portrommene på festningen. Vi synger sangen om min hatt den har tre
kanter og bruker en hatt som ligner på Karl den VII sin hatt, og vi viser bilde av Karl den 12.

Vi har hatt brannvern uker hvor vi har hatt brannøvelser ved å lytte til brannklokkene, hatt
Bjørnis samlinger, malt og tegnet brannbiler, Bjørnis, flammer og brann.

I kristensamlingen har vi hatt fokus på lammet og vennskap. Barna har fått kjennskap til det
kristne budskapet og betydningen å ta vare på hverandre og ha venner.

Vi har hatt med oss en student, Jasien i 3 uker. Barna har syntes dette har vært veldig stas.
Mye god lek og morro med studenter som er fulle av entusiasme.

Hilsen oss voksne i
bamseklubben og språksprell

