Krystallklare dager, ja nå er det høst! Nydelige høstblader i flotte farger pryder bakken og trærne, og
vi kan kjenne den friske, kjølige høstluften. Litt kaldere har det blitt, og det er deilig å ha på vanter
om morgenen.
September er brannvernsmåned, og vi har gjort oss kjent med brannalarmen og vet godt hva vi skal
gjøre hvis den ringer! Vi har lært om røykvarslere og vi har møtt brannbamsen Bjørnis. Eldar og Vanja
har også vært på besøk, to dukker som er brannvernspesialister! Barna syntes det er spennende å
høre på hva de har å fortelle.

Denne måneden har vi vært på mange flotte turer. Utetreningsplassen har vært ekstra populær i
denne perioden. Det er moro å bruke kroppen og utfordre seg selv! Det har også vært veldig stas
med lekeplassen på festningen. Her er det også utfordringer for alle nivåer, og det er så gøy når man
mestrer noe nytt! Vi har blitt godt kjent på festningen og vi har lært mye om hva som hendte der. Vi
har også vært i Busterudparken og lekt i de flotte vannfontenene, og skateparken etter barnas ønske.
Rammeplanen sier: «Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen
av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse i det som skjer i barnehagen». Det
har også blitt litt regellek som «rødt lys» og «bro bro brille»
På onsdager har barna hatt kristensamling med Maria. Hun har fortalt om skapelsen, og barna suger
til seg kunnskap. Denne dagen har og vært tid for musikksamling og årets tema for karneval:
Kardemomme by. Barna ligger musestille og følger med når de har høytlesning fra boka. I
musikksamlinger er det blant annet bevegelssessanger til piano, de har blitt kjent med Vivaldi og vi
har til og med hatt bøttetrommeorkester der det ble marsjert til 17. mai sanger. Vi har også spilt med
rytmeinstrumenter.

Det har blitt tid for litt innelek også, og vi har tegnet, klippet, perlet på brett og smykker, lekt med
magisk sand, pluss pluss og lego. Vi har også jobbet litt med tallene en til ti. Barna synes det er godt å
være litt inne igjen, og vi har også hatt litt samlingstunder, blant annet «småsteg». Småsteg tar
utgangspunkt i hvilke ferdigheter for læring barn i 4-6 års alder trenger å utvikle: Evne til
selvregulering, problemformulering og å kunne fokusere oppmerksomheten. Viktige elementer som
vi kjenner fra Steg for Steg er ivaretatt: empati, problemløsning og mestring av sterke følelser. I
tillegg trener barna vennskapsferdigheter. Småsteg er en hjelp i forberedelsen til skolestart.
Fotografering er vel gjennomført og vi er spent på å se bildene og håper de ble riktig flotte. Vi vil
benytte muligheten til å gratulere Lise og Heidi – Marie med vel gjennomført fagprøve hos oss!
Vi håper på en nydelig høst videre og ser fram imot mange nye flotte turer og herlig lek.
Hilsen Heidi og Kristine

