Månedsrapport Oktober Hvitveisen

Hjertevekstverdi: Passe på at ingen er alene
Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet
I oktober har vi fortsatt med hovedtemaet for året - livsmestring. Vi har blitt enda bedre kjent med
både Pippi, Emil og Per Pussling. Vi har sett hele filmen om Per Pussling og har snakket om vennskap,
hva en venn er, hvorfor det er godt å ha venner og hva det vil si å være ensom. Her går hovedtema
og hjertevekst verdiene hånd i hånd. Dette arbeidet skal fortsette inn i november.
Høstaktivitetsdagen ble flyttet fra september til oktober og foregikk i fint høstvær. Det var ulike
aktiviteter ute. Blant annet fikk barna ark med bilder av ulike ting de skulle finne i skogen i
barnehagen og sortere i riktig bøtte, det var lengdehopp i sandkassa og lek med blader i båten. En fin
dag for både barn og voksne. Til lunsj var det deilig grønnsakssuppe.
Vi har hatt FORUT prosjekt en uke i oktober. Dette arbeidet foregikk både på avdelingene og i de
aldersdelte gruppene. Vi har blitt kjent med Nanah som bor i Sierra Leone, sett filmer, snakket om
forskjellene mellom Sierra Leone og Norge både i maten, husene, klærne og været. Vi hadde også
fellessamling om hvordan de lekte i Sierra Leone. På fellessamlingen fikk barna en utfordring; de
skulle leke en hel dag ute uten å ta ut noen leker fra skuret. Dette ble en spennende og morsom dag
med mye rollelek, sisten, rødt lys osv. Barna syntes det var gøy for en dag, men sa selv etterpå at det
nok hadde blitt kjedelig om det var sånn hver dag.
Vi har endelig tatt i bruk det nye kjøkkenet og det er spennende for både barn og voksne. Det er stas
å være med å trille tralla til og fra avdelingen og barna ser med store øyne på det store kjøleskapet vi
faktisk kan gå helt inn i. De voksne får brynet seg på nye hjelpemidler på kjøkkenet, men vi begynner
å få dreisen på det nå og leiter ikke så mye lenger etter kopper og kar ☺
De aldersdelte gruppene har nå kommet godt i gang og barna er stolte over gruppene sine og gleder
seg til disse dagene. Gruppene går på tur en dag i uka. Det er fint å se hvordan leken forandrer seg
når de er sammen med alle på samme alder og at nye vennskap skapes på tvers av avdelingene.

