Månedsinfo Oktober 2019
Takk for fint oppmøte ved foreldremøtet. Så hyggelig at alle barna ble representert! For de av dere som ikke fikk
se på de fine bildene fra foreldremøtet er det fortsatt mulighet for å se dem. De henger på veggen ved siden av
døra inn til innerste gangen på melkeveien.
Oppsummering september
I september har vi sett at tilvenningen har begynt å komme på plass. Vi har begynt å tilby ulike aktiviteter på
morgningen fra ca. kl. 8.30. Barna liker å leke med plastelina, male, leke med duplo og biler. Etter hvert som
barna har blitt trygge på Melkeveien har vi voksne begynt å observere hva slags lek barna viser interesser for,
slik at vi kan planlegge lekemiljøet inne på avdelingen etter det. I løpet av noen uker kommer dere til å merke
disse endringene.
Fokus område Språk- Vi ser at barna på melkeveien er opptatt av småkryp ute og inne, de liker rolle-lek (kjøkken,
baby og vogn, bygge hus, leke med støvler, vesker osv.), historier og bøker.
Vi har hengt opp et «tankekart på avdelingen» med tekst og bilder. Vi vil supplere med bilder og tekst ut over
høsten fra aktiviteter, opplevelser og samtaler.
I samlingsstunder sitter de fleste veldig spent og nysgjerrig på hva som foregår. Vi har nå introdusert historiene:
«Den lille Muldvarpen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet hans», « Den bitte lille kona» , Alf
Prøysens «Kyllingen» og «Bukkene Bruse i badeland» (for maxi barn).Vi viser bilder og konkreter underveis i
samlingene for at barna skal fenges av historiene.
I det siste har vi sunget flere bevegelsessanger som «Alle barna klapper» I denne sangen har vi også introdusert
å -vinke, -nyse,- hoste ,- gråte og flere forskjellige bevegelses ord. Vi synger også »Bake bake kake», « Jeg gikk
inn i en butikk» og «Løp løp mine hester».
Ellers er vi opptatt av å sette ord på og snakke om alt som skjer gjennom dagen som en slags
«sportskommentator»
I september har vi gått på turer til lekeplassen og i nærmiljøet. Maxibarna er veldig glad i å gå tur, og i det siste
har de med seg tur-tau å holde i som er veldig stas.
Mini gruppa har hatt fokus på å dele og å vente på tur når de har tid sammen.
Maxigruppa har fokus på å vente på tur når de skal hoppe på trampoline noe de synes er veldig gøy. De har også
fokusert på eventyrfortellinger og hatt Kims lek der barna skal huske hvilke gjenstander som er borte fra teppet.
Generell info:
Tirsdag 15.oktober fra kl. 16.00 er det dugnad i barnehagen.
Fredag 18.oktober er det planleggingsdag. Torsdag 17. oktober stenger barnehagen kl. 15.00, fordi personalet
skal på tur.
Nå er høsten kommet så det er viktig at dere passer på at barna har med seg klær etter vær. Ull og vanter de kan
bruke når de sover.
Vi har ulike formingsaktiviteter fremover og trenger bla. do ruller og syltetøyglass.
Vi vil minne om at barna vasker hender hver morgen før barna kommer inn på avdelingen.
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