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Noen datoer:

I oktober har Pernille bursdag den 7, og Anaell har den 25. De blir 5 år!
Hipp, hipp, hurra for begge to!
23. Oktober skal vi levere ut FORUT- “poser” som vi i Lekestua deler
ut i porten til alle foreldre. I posen vil det være håndverk knyttet opp
til FORUT. I posen vil det også være et Vipps nr. 134945, hvor man
kan donere en sum til årets FORUT aksjon om man ønsker. Posen er
ellers gratis. 😊

Vi går nå inn i oktober-måned, og her i
barnehagen betyr det at vi starter opp
arbeidet med Forutaksjonen.
Forut er en solidaritetsaksjon, med
fokus på at barn hjelper barn. Gjennom
bilder, video og fortellinger blir barna
kjent med barn i andre land. Også i år skal vi møte Nanah og familien hennes som bor i
Sierra Leone, som betyr løvefjellet, og er et land i Vest-Afrika. Sierra Leone er en av
verdens fattigste land. Temaet i år er “Nanah og sjimpanseskogen”. Nannah er 5 år og
bor med familien sin hos slektninger og livnærer seg som bønder. Hvordan ser Nanahs
hverdag ut, og hvordan leker hun. Nanah og de andre mennesker i Kareneh lever et
enkelt liv, men de er fulle av livsglede og pågangsmot. Samholdet i landsbyen er stort, og
folket der viser stolthet over egen kultur og hverdag.
«Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise
solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og
naturen.»
I uke 41 og 43 er vi mye ute for å finne materialer som kan brukes til å lage
formingsaktiviteter vi skal ha i Forut. Vi har vært så mye ute på tur i
nærmiljøet vårt at vi vet hvor vi kan finne forskjellige naturmateriale.
Samtidig får vi anledning å følge med hvordan naturen forandre seg med de fine
høstfargene. Derfor er det lurt å komme kledt etter været til barnehagen og ha med
skift😊
I uke 42 og 43 er vi mer inne for å se film, høre musikk fra Klaus Sonstad og Åsmund
Flaten og lager noe fint av de tingene vi har funnet i naturen.
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I kristensamlingene vil også temaet være nestekjærlighet og å hjelpe hverandre. De
vil bli kjent med «den barmhjertige samaritan» og hvordan han hjalp når ingen andre
ville. Å være hjelpsom er en positiv tilbakemelding vi vil bruke mye i perioden som
kommer! I lignelsen om «sauen som gikk seg vill» mistet gjeteren en av de hundre
sauene sine. Han leter etter den som har kommet bort helt til han har funnet den. Da er
gleden stor. Dermed skjønner vi at gjeteren/Gud bryr seg om den enkelte.
Vi vil jobbe mye med vennskap og følelser knyttet til sosialkompetanse. Vennskap som
skapes gjennom lek og andre aktiviteter i barnehagen. Selv om alle i barnehagen er
forskjellige er vi alle like mye verdt, og disse verdiene finner vi i hverandre
gjennom lek og moro, det kristne budskapet og i samlingene våre.
Nøkkelordene vi bruker er vennlig, hjelpsom og bry seg om.
I musikken har vi i det siste snakket mye om Vivaldi, og de kommer inn i
samling der en av årstidene til Vivaldi blir spilt. Vi har også sett bilder og
snakket om hvilke strykeinstrumenter som brukes. Dette er noe de vil høre på hver gang
i hvilestund. Vi har også mange sanger i samlingene våre, og en vi har brukt mye er en
bondegårdssang med dyrelyder. Ellers så bruker vi både kjente og ukjente sanger, og vi
prøver på å dele gruppa annenhver uke, og da er det rytmeinstrumenter også. Vi
fortsetter med dette i musikken, og legger til sanger som omhandler temaene vi er i. Nå
kommer det snart sanger fra forut, og vi har også to vennskapssanger som vi synger. De
er ivrige med i musikksamlingene og synger bare fantastisk bra. Er utrolig mye lyd og
sangglede hos barna.
I oktober har vi studenter på huset. En av de skal være sammen med oss.
Hilsen fra alle Bamseklubben og Språksprell!
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Uke 41
Mandag 5.

Tirsdag 6.

Onsdag 7.

Torsdag 8.

Fredag 9.

Sangsamling

Kunst og kreativitet:
Forut

Musikksamling
med Mette

Samling med
fortelling fra
bibelen med Maria

Vi fortsetter Bukkene
Bruse

Samling: en koffert
full av følelser,
vennskap

Tur

Samling: Vi fortsetter
Bukkene Bruse
Aktivitetsgrupper:

Lek og aktivitet

Lek og aktivitet

Lek og aktivitet

Kunst og kreativitet:
Forut

Sangsamling

Lek og aktivitet
Språksprell

Uke 42
Mandag 12.

Tirsdag 13.

Onsdag 14.

Torsdag 15.

Fredag 16.

Tur:

Tur:

Musikksamling
med Mette

Tur:

Lek og aktivitet

Samling: Vi fortsetter
med Bukkene Bruse

Samling med
fortelling fra
bibelen med Maria

Tur

Tema: Nanah og
sjimpanseskogen

Kunst og kreativitet:
Forut-opplegg

Tur
Språksprell
Ledermøte:

Sangsamling

Uke 43
Mandag 19.

Tirsdag 20.

Onsdag 21.

Torsdag 22.

Fredag 23.

Lek og aktivitet

Samling:

Musikksamling
med Mette

Vi fortsetter Bukkene
Bruse

Sangsamling

Tema: Nanah og
sjimpanseskogen

Samling med
fortelling fra
bibelen Maria

Kunst og kreativitet:
Forut - opplegg

Tur

Kunst og kreativitet:
Forut- opplegg

Språksprell

Uke 44
Mandag 26.

Tirsdag 27.

Onsdag 28.

Torsdag 29.

Fredag 30.

Tur

Tur

Tur

Tur

Tur

Sangsamling

Samling: Vi fortsetter
Bukkene Bruse

Musikksamling
med Mette

Samling med
fortelling fra
bibelen med Maria

Vi fortsetter med
Bukkene Bruse

Tema:Nanah og
sjimpanseskogen

Kunst og kreativitet

Kunst og kreativitet
Ledermøte
Språksprell

