Månedsrapport September ’21 Blåveisen
Fagområde: Nærmiljø og samfunn
Denne måneden har vi brukt på å bli bedre kjent med hverandre og vi har blitt mer kjent
med Albert Åberg og Blekkulf.
I starten på September hadde vi en flerkulturell uke. Her hadde vi fokus på de ulike
nasjonalitetene vi har på avdelingen, vi så på de ulike flaggene som hører til hos oss, vi var
på flytur til de ulike landene, hørte på nasjonalsangene, fikk se på ulike ting som noen av
barna hadde med seg hjemme fra i fra de landene de hører til og vi avsluttet uka med et
godt måltid med smaker fra forskjellige steder. Barna har vært skikkelig stolte av «sine»
flagg, som henger inne på avdelingen, ved plassen deres i samlingen og ute. «Hvor er ditt
flagg» og «dette er mitt flagg» er spørsmål som har gått igjen.
Vi har også blitt mer kjent med Albert Åberg og hvem han bor sammen med og hvor han bor.
Han bor sammen med bare pappaen sin og vi har i den forbindelse snakket om hvem som er
i familiene våre, at vi har ulike familier, ulike hus og forskjellige venner osv. Vi har i slutten av
denne måneden hengt opp «huset» til alle barna, slik at de kan få vise frem sin familie 😊
Her var det mange stolte barn som ville vise frem sitt hus og sin familie 😊
Vi har etter hvert nå blitt godt kjent på avdelingen vår og vi har beveget oss ut på tur i
skogen rett ved barnehagen. Her storkoser vi oss sammen og utforsker alt som er rundt oss.
Det beste med turene vår hit til er alle blåbærene og tyttebærene som fortsatt har vært der.
Det har blitt mange blå truter, hender og ansikter 😉 vi har også kosa oss med å klatre i
trær, balansert på stokker og planker, funnet skogens trampoline, lekt «bukkene bruse»,
studert små insekter og plukka søppel som ikke skal være i skogen vår. Vi gleder oss til flere
fine turer fremover sammen 😊
Vi har i høst hatt mange fine dager til å være ute i og vi har sammen med barna funnet ut at
selv om sola skinner, så er det ikke alltid like varmt ute. Vi har begynt å snakke om hva vi må
ha på oss til de ulike værtypene som har kommet og vi har snakket om hva vi må ha på når vi
skal på tur i skogen osv. Her er mye som må finnes ut av og erfares.
Høstaktivitetsdagen vår gikk også fint. Da var hele huset samlet ute og vi hadde fire ulike
poster rundt på uteområdet vårt som barna og vi voksne skulle gjennomføre sammen. Et
stort male samarbeid (som nå henger oppe ute) her brukte vi naturmaterialer til å male med,
naturbingo der vi skulle finne ulike ting i fra naturen som var på bilder, klatring i fjellet med
tau og disko. En positiv og pulserende dag med mye glede og latter 😊
Siste i September kom fotograf Grinna til oss og han tulla mye med oss med den fine Nasse
Nøff bamsen sin. Vi gleder oss til å se på resultatene av fotograferingen 😊
En fortsatt fin høst til dere alle i fra Blåveisen

