Månedsrapport Oktober ’21 Blåveisen
Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet
Vårt store fokus denne måneden har vært på FORUT. I FORUT barneaksjonen lærer barna i
Norge om barna i andre land. Vi har i år besøkt Indrani som nå har blitt 15 år. Hun bor i
Bangalore i India. Vi har sett på filmer i fra der hun bor, hvordan hun har det i dag og
hvordan hun hadde det som liten jente på 5 år. Vi har dansa «Rice and Curry» dansen, tegna
fine tegninger, sett på fine bilder fra India og Bangalore og snakka rundt det vi har studert,
noen har smakt på mat som hun også spiser, vi har fått høre på ulike fortellinger om blant
annet «Hvorfor kua er hellig», vi har undra oss mye på ulikhetene og likhetene fra her i
Norge og i India.

Det hele ble avslutta med en flott FORUT basar, der alle barna har vært med å bake kaker,
som Hakkespettene solgte på basaren. Alle pengene som vi har fått inn gjennom
kake/kaffe/saft salg og salg av ulike produkter, går til FORUT sin aksjon «barn hjelper barn».
Takk til alle dere som har bidratt her 😊
Ellers er nå gruppene våre på tvers av huset godt i gang. Vi har gruppedager på tirsdager og
onsdager. Dette er noe som de fleste av barna og de voksne gleder seg til. Da får vi være
sammen med de som er like gamle. Hakkespettene (Førskolebarna) og Svalene (2åringene)
har utedag på tirsdager og Kjøttmeisen(4 åringer) og Spurven(3 åringer) har utedag på
onsdager. De dagene her er det lurt å passe på at barna har godt med tøy som passer til
været, slik at dagen ute blir positiv og en slipper å fryse/bli våte.
Utedagene våre blir brukt til både å være på tur i skogen, på lekeplassen eller vi har
prosjekter inne i barnehagen.
Vi har fått oppleve den første snøen også. Gjett om det var sats 😊 da var det rett ut å finne
akebrett, vi laga snømenn, snø-engler og kasta snøballer til fine mønster på veggen ute.
Snøen lå ikke så lenge, men var til stor glede for noen så lenge den varte 😉 Nå kan vi bare
glede oss til neste snøfall. I mens koser vi oss med vannet som kommer i stede.
I slutten av denne måneden vil vi få besøk fra et teater der vi skal få se på forestillingen
«Hugin og Munin». Dette er en forestilling om to nysgjerrige fugler som sniker seg inn i bhg.
De utforsker klatrestativer, busker, barn og spader. Kanskje de leter etter noe? Eller vil de
bare leke? Er de bare vanlige ramperavner eller er de på oppdrag fra selveste Odin? Vi gleder
oss til å se.

