Månedsinfo for Nordstjerna
I september har vi hatt en rekke med ulike formingsaktiviteter, og avdelingen har blitt riktig så
fin. De voksne har vært bevisste på å bruke begrepene (høstfarger, blader, høst, skyer, vind
etc) som har vært sentrale, og der hvor det har vært naturlig. Den siste tiden har vi hatt fokus
på vær, og vi har tatt for oss skyer og vind til å starte med. Høsten er jo preget av begge
disse, så vi tenkte at det var et naturlig sted å starte. Barna har blant annet laget sine egne
skyer, og har fått være med på et eksperiment med å lage en tornado.
Rimene/reglene vi har til frukt og lunsj har vist seg være en fin og morsom avveksling til
bordsangene. Noen av barna har også lært seg flere av rimene utenat. Barna rimer også på
eget initiativ ofte på ord som dukker opp i her-og nå situasjoner. Rammeplanen sier at
barnehagen skal oppmuntre til lek og fabulering med språk, lyd, rim og rytme.
Risen er stadig like populær, spesielt blant blåveiser og løvetenner. Det fylles, tømmes og
lages mat (og mesteparten havner ofte på gulvet, så nå må vi nok farge en ny forsyning
snart…)
Vi har hatt lesegrupper tre ganger i uken. Det er en fast voksen som følger hver sin gruppe.
På denne måten blir det lettere å ta opp tråden fra forrige gang, og kunne snakke om hva
man leste/fortalte sist. Vi har sett av bruk av konkreter passer blåveisene godt, og at
løvetenner og solsikker har lettere for å konsentrere seg ved høytlesning. Noen bøker er det
lurt at den voksne leser på forhånd så den kan bli fortalt fremfor å bli lest direkte fra. Vi
fortsetter med lesegruppene for å sikre at hele barnegruppen får opplevelser og erfaringer
med høytlesning.
I september har det vært foreldremøte. Powerpointen henger i garderoben om det er noen
som ønsker å kikke på den. Vi har også hatt to fotografer på besøk. Vi gleder oss til bildene
kommer, da skal alle få bildet på plassen sin. Om noen lurer så har vi ikke glemt det, vi har
bare vært veldig uheldige; bilder har blitt slettet ved uhell, og innstillinger har vært feil. Til
slutt bestemte vi oss for å vente på fotografbildene😊
Vi har veldig varierende vær for tiden. Det er både kaldt, sol, varmt og regn om hverandre.
Tynn parkdress er lurt å ha hengende. Det samme er tynn lue og vanter, samt fleece.
Hvis det er noen blåveisforeldre som ønsker en liten «oppstartssamtale», ta kontakt med Pia
for tid og dato. Det vil bli ordinære samtaler i november/desember.

Utegrupper med Løvetenner og Solsikker september
Vi har kommet godt i gang med ulike aktiviteter ute i naturen.
Med Solsikkene tar vi blant annet utgangspunkt i to hefter som omhandler språk og
tallforståelse. Vi ønsker å sikre at vi kommer oss gjennom alle områder som både våre
progresjonsplaner og rammeplanen krever at vi skal. Derfor jobber vi oss ganske
systematisk gjennom område for område. Vi bruker heftene som blyant- og papir-oppgaver
for Solsikkene på onsdager og i tillegg legger vi til rette for praktiske aktiviteter som
omhandler temaet. De samme områdene tar vi for oss med Løvetennene når de er ute, bare
i en litt mer forenklet form.
Vi opplever at dette er en effektiv måte for oss å sikre at vi er gjennom mye av det vi må,
samtidig som barna ser frem til samlingene i skogen med oppgaver og aktiviteter.
Til nå har vi tatt for oss områder som former, mønster, farger, sortering, plass/posisjon,
plassering og vær.

Ellers utnytter vi mye her og nå-situasjoner når vi er ute i naturen. Vi legger vekt på å støtte
og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet og lærelyst. Når vi for eksempel
støter på en død mus på veien eller en slimete sopp, tar vi oss tid til å studere og undre oss
over det vi finner. Det kommer mange kreative tanker ut av de situasjonene vi stopper opp
og undrer oss over.
Det er nysgjerrige og fine grupper å ha med seg ut på oppdagelsesferd i naturen.

Datoer i oktober:
11. oktober: Besøksdag for de som var solsikker før sommerferien
15. oktober: Dugnad
17.-20. oktober: Personaltur til Gdansk. 17. oktober stenger bhg kl. 15.00, og 18.
oktober er det planleggingsdag hvor bhg er stengt.

