Periodeplan, oktober. Kosekroken.
Vi går nå inn i oktober-måned, og her i barnehagen betyr det at vi starter opp arbeidet med
Forut-aksjonen. Forut er en solidaritetsaksjon, med fokus på at barn hjelper barn. Gjennom
bilder, video og fortellinger blir barna kjent med barn i andre land. I år får barna møte Nanah
fra Sierra Leone.
For å knytte Forut-aksjonen opp mot barnas
livsverden tar vi utgangspunkt i de elementene fra
temaet som barna på Kosekroken kjenner til. Vi vil
se en film der Nanah og familien resiser til
sjimpanseskogen, ett reservat der sjimpanser blir tatt
vare på og lærer seg å leve fritt i naturen. Vi skal
også se en film der Nanah og familien reiser til stranda, og der får Nanah se at fiskerne får
fisk i garnet, det blir nok spennende! Fisk og apekatter er noe barna allerede vet hva er, nå tar
vi det hele ett skritt videre ved å bruke begrepet sjimpanse og at det også er en i apefamilien.
Barna på avdelingen er opptatt av dyr, vi synger mye om gårdsdyra til Per Olsen, og nå må
det kanskje flytte inn noen litt mer eksotiske dyr der også!
På liten avdeling er det mye ved Forut som kan være for abstrakt for barna, for eksempel
dette med å bo i forskjellige land, derfor har vi mest fokus på det som er grunnlaget til Forut,
nemlig å hjelpe. Barna kan hjelpe hverandre, voksne kan hjelpe barna og små kan hjelpe de
store. Vi ser på likheter og ulikheter, og løfter frem at vi er forskjellige, men også like på
mange måter.
Tidligere år har vi avsluttet Forut temaet med å ha innsamlingsaksjon i barnehagen. Pga
covid-19, får vi ikke gjennomført dette i år. Vi vil i tiden frem mot fredag 23. Oktober jobbe
med å lage poser med diverse som barna lager selv. Denne posen vil dere få med hjem, og
dere kan vippse ett valgfritt beløp til Forut dersom dere ønsker det.
Temaet å hjelpe og å være hjelpsom vil også komme frem i samling med fortelling fra
bibelen. Vi fortsetter en liten stund til med fortellingen om det lille lammet, da vi vet at
gjentagelser og gjenkjenning skaper trygghet og forutsigbarhet hos småbarna. Det er til og
med sånn at hjernen til de små trenger repetisjoner for å etablerere sterke forbindelser mellom
hjernecellene!

Videre vil de få høre om den barmhjertige samaritanen som hjalp den stakkars mannen som
hadde blitt overfalt av røvere. Her forenkler vi historien, og vi bruker begrepet å hjelpe og å
være en god venn.
Barna vil også få formidlet budskapet om hjelpsomhet i
fabelen om Løven og musa. Her ser vi hvordan de små kan
hjelpe de store, og hvordan den lille musa redder løven, selv
om løven faktisk hadde tenkt til å spise den!

Å bruke fortellinger med konkreter er en av metodene vår i det språkstimulerende arbeidet på
avdelingen, i tillegg til at voksne benevner/ setter ord på, gjennom hele dagen og i alle
situasjoner.

Turgruppa kommer til å fortsette med turer i nærområdet, men utvider litt, med tur til blant
annet Rød Herregård. Fokuset ligger på turen i seg selv, vi stopper opp ved det barna syntes
er interessant og voksne benevner det vi ser og opplever. Fokusord er her er også å hjelpe,
liten, stor, samt høst, rød og gul.
Ett-åringene som har lekegruppe når de andre er på tur, vil få prøve seg på fingermaling med
fargene rød og gul, og kanskje skal vi også gå en liten tur og se om vi finner noen høstblader.
Ellers blir det mye hinderløype, fysisk aktivitet og fokus på grunnleggende sosiale
ferdigheter.

Vi får student fra 2. trinn barnehagelærerutdanningen i uke 42, da kommer Victoria tilbake til
oss, det gleder vi oss til.
Hold av datoen 22. Oktober, da blir det foreldremøte på Tabernakelet, mer info kommer på
mail.
Dersom dere lurer på noe, er det bare å spørre!
Hilsen alle oss på Kosekroken

