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Månedsbrev oktober-november 

Måneden som gikk:  

Oktober måned er forbi, og vi ser, hører og kjenner at høsten er i anmarsj! Og vi har opplevd mye 

sammen! 

Ute har vi særlig undret oss over bladene som forsvinner fra trærne, studert dem, snakket om 

fargene, kastet dem opp i lufta, hoppet i dem, lett etter mark og snegler under dem, festet dem til 

pannen, samlet dem i bøtter, laget kake, brukt dem som iskrem og slikkepinne i leken… Dette er 

eksempel på hvordan barn blir kjent med naturen og verden gjennom å utforske med hele seg, 

reflektere sammen med oss voksne, bruke kreativitet og lek. Som voksne i barnehagen skal vi se 

hva barn er opptatte av, anerkjenne deres interesse og undring, stille spørsmål og reflektere 

sammen med barna. 

Inne er noen av barna opptatte av å bruke kroppen til å klatre, hoppe og bygge. Mulig det er våre 

hyppige besøk på pute-rommet som har inspirert til kreativ bruk av puter og benker. Vi er kommet 

godt i gang med bruk av små-grupper, hvor vi deler oss opp, eller tar ut få barn til å lese eller leke. 

Målet er å bygge relasjoner, øve på språk og få felles gode opplevelser som grunnlag for videre lek.  

Vi har fått noen fine turer opp i skogen, hvor vi bruker sansene våre til å oppdage hva som er 

rundt oss. Å kjenne hvor glatte stokker kan bli når de er våte, å plaske med pinner i en stri liten 

bekk, å ligge på ryggen og se opp på trærne, å gi klem til et tre, å gjemme seg sammen bak et stort 

tre (og prøve det samme bak et smalt tre), å plaske i sølepytter, lytte til kråkene, se etter 

musehull. Dette er gode felles opplevelser for oss alle, gir erfaringer og læring. Samtidig blir vi 

glade i naturen, og forhåpentligvis skapes et ønske om å verne om den -nå og senere i livet.  

Med mål om å utvide barns forståelse av karakteregenskapen omsorg, har vi hatt fokus på å 

hjelpe noen som trenger oss. Vi har brukt boka Alle får sitte på, og dramatisering hvor barn 

inviteres til å bli med å vise omsorg for ei gammel kone som er sulten og kald.  

Det var god stemning på Tusenbeinet på FN-dagen! God drøs, stemning og mange gode møter. 

Det er godt å være sammen! Omsorg er å vise at vi bryr oss, med det vi sier eller gjør. Deres 

omsorg gjør også at vi kan støtte vårt fadderbarn gjennom SOS-barnebyer. Vi er Takknemlige!  

http://www.ormaskogen.no/
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Måneden som kommer 

I november skal vi ha fokus på karakteregenskapene hjelpsomhet og samarbeid. I samling skal vi 

vise eksempler gjennom dramatisering og eventyr, og vi skal ha ekstra fokus på styrkene i 

hverdagsaktivitetene, og i språket.  

Prosjektet kroppen går inn i en ny fase: vi skal ha fokus på følelser. Vi vil bruke fortellinger, 

dramatisering og bilder i samling. Med egen samling som handler om det å være glad og lei, 

ønsker vi å øke barns bevissthet og bidra til utvikling av empati. Det er viktig for barn å kunne 

forstå egne og andres følelser. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier at «Barna 

skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser». 

Det å bli kjent med følelser er viktig i for helsa vår: Å gi omsorg og hjelp til en som er lei, eller 

anerkjenne en som er glad, er takknemlige egenskaper, som kan styrke både egen og andres 

psykiske helse!  

Veldig fint hvis dere benevner barnas følelser hjemme også, sammen med å forklare det dere ser. 

For eksempel: «Nå ser jeg at du smiler! Nå ble du glad.» 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver beskriver 7 ulike fagområder som vi til en hver 

tid skal være bevisste, og jobbe med i hverdagen. Selv om vi kan knytte aktiviteter i 

barnehagehverdagen til mange områder samtidig, har vi bevisst fokus på ett fagområde hver 

måned på Tusenbeinet. I november skal vi ha fokus på Natur, miljø og teknikk, og skal derfor ha 

ulike aktiviteter knyttet til dette både ute og inne. Vi vil blant annet ha forsøk, lage play-doh, 

snakke om gjenbruk og plukke søppel. 

Viktig hendelse i november: 

• Lisa 2 år 

• Planleggingsdag fredag 16.11. 

 

Vennlig hilsen oss voksne på Tusenbeinet, v/ Elisabeth 

http://www.ormaskogen.no/

