
SEPTEMBER – MÅNEDSBREV for Kompisane

September måned er over. Vi har brukt mye tid på å bli kjent. Vi hadde fokus på gode
relasjoner både mellom barn-barn, og barn-voksne. Vi har lekt mye for at barna skal føle seg
som en del av felleskapet, f.eks. barnas favoritt-lek ute er: "alle mine duer kom hjem", "fisken
i det røde hav", "grisen".

I september startet vi opp med førskolegruppe og språkgruppe. Det er flott at det er mange
barn som gleder seg og har forventninger til disse gruppene.

Den 7. september hadde Maren Elise bursdag, og vi feiret dagen hennes med eplekake, is,
kjeks, brus, ballonger og krone. Hipp hurra for Maren Elise som ble 4 år! 

Vi har brukt naturen og hva den har å by på, f.eks. Da vi plukket bjørnebær, fikk vi trent
grovmotorikken og finmotorikken, og vi fikk øve oss på telle bjørnebær og dele med de som
ikke plukket så mye. Vi har en fast turdag i uken, men vi vil gjerne ha mer små turer                
i nærmiljøet.

Denne måneden (som i august) har vi hatt fokus på tre områder: kommunikasjon, språk og
tekst. Barna elsker å bli lest for, og i løpet av en dag er det mange bøker som bli lest høyt.  
 Vi har også fortalt eventyrer i samlingstunder om f.eks. "den lille røde høna", "de vesle
kattepus som falt i melkebøtta", "geitekyllingen som kunne telle til 10". Barna elsker også    
 å synge, og det gjør vi hver dag i barnehagen.

"Eg fant, Eg fant" - bortsett fra bjørnebær fant barna mye skrukketroll og et basseng              
 i sandkassa (barna gravde et stort hull i sandkassa, fant og hentet mye vann og da bassenget
ble ferdig, hoppet alle i).

Vi gleder oss over barna har så veldig lyst til å hjelpe oss å bake rundstykker, lage middag
eller forberede 'frukttid'. Barna synes det er kjekt å være med på 'forberedelse av mat'.



Vi vil fortsette å være mye ute også neste måned. I oktober skal vi ha fokus på: kunst, kultur,
kreativitet. Dessuten vil vi forberede oss til Solidaritetsaksjon, møte krabben og hummeren,
og den 24. oktober markerer vi FN-dagen.

Hilsen

Tove, Torill og Anna


