Månedsrapport Oktober 2020
Fagområdet «Kunst, kultur og kreativitet» har stått i fokus denne måneden
sammen med hjertevekstverdien «Passe på at ingen er alene».
Denne måneden har vi i hatt mye fokus på Forut aksjonen, der barn hjelper barn.
Vi har blitt bedre kjent med Nanah i fra Sierra Leone. Vi har blitt kjent med
hennes familie og sett hvordan og hvor hun bor. Det har også vært kjempe gøy å
danse sjimpansedansen sammen. Dette er noe alle på avdelingen har vært med
på. Vi har også snakket mye rundt ulikheter og likheter fra der vi bor og til der
Nanah bor. Dette har ført til mye fin lek ute i blant annet sandkassa og i skogen,
der barna har laget mat til Nanah eller laget Nanahmat. De har også «laget» ting
som de ville selge slik at Nanah fikk det bedre der hun bodde. Vi vil med dette
også takke for den fantastiske støtten dere ga til Forut-aksjonen denne gangen,
selv om det ikke ble en basar slik vi pleier å ha.
Vi har også denne mnd laget mye fin høstkunst som vi har pynta på avdelingen
med. Dette har vi tatt bilde av og lagt ut på Kidplan, som nå er vår kanal ut til
dere.
Ifht hjertevekstverdien «passe på at ingen er alene» har vi tatt mer tak i
Knerten og Lillebror. Vi har snakket mye rundt hvordan Knerten kom inn i
Lillebror sitt liv, at det går an å ha en fantasivenn som alltid er der og lytter til
alt du tenker på og som alltid er med deg i leken uansett hva. At vi skal se oss
rundt og hjelpe hverandre og inkludere alle i leken vi har.
Som dere har sett på Kidplan jobber vi nå mye med «tegn til tale». Barna er
kjempe gode på de tegnene vi har introdusert til nå. Vi vil ikke komme med flere
tegn foreløpig, men ha fokus på å bli bedre kjent med de tegnene vi har og
automatisere dem mer i vår kommunikasjon med hverandre. Barna synes det er
spennende å lære nye ting og det at en kan snakke sammen uten ord var litt rart
i starten. I tillegg til tegnene synger vi også «God morgen alle sammen» med
tegn. Noen ganger med ord og andre ganger bare med tegn. Sang med bevegelse
er alltid mer spennende. Andre sanger vi bruker mye hver dag nå er; «Jeg har
laget et hjerte så stort og så rødt», «Så fint det er at jeg har deg» og
«Lillebror er lillebror og Knerten er meg» Disse sangene har vi valgt for de de
handler blant annet om hvordan vi ønsker å ha det sammen og at du er deg og det
er godt nok.
Vi går nå inn i November med godt mot. Denne måneden vil bli prega av noen
hemmeligheter som dere kan glede dere til 😊

