Månedsbrev for Maurtua November.

Oktober er over og vi kan finne fram November på kalenderen vår. Tiden flyr av sted når vi
har det fint sammen. Vi går en fin tid i møte, med kaldere dager og forhåpentligvis fint
vintervær. For at barna skal få gode lekeopplevelser ute er det viktig at de har godt med
varme klær. Vi anbefaler alle å ta med tykke vinterdresser, et mellomlag i fleece eller ull
samt en god og varm lue og votter. Av erfaring kan de tykke vintervottene oppleves
hemmende for de minste barna i leken, gripemuligheten blir redusert, så vi vil anbefale litt
tynnere votter i ull.
Et lite tilbakeblikk til måneden som gikk.
Oktober var måneden vi startet opp med mer planlagte aktiviteter, fram til da hadde fokuset
vårt vært å skape en trygg barnegruppe.
Hver Torsdag har vi hatt ekstra fokus på Smart og karakteregenskapen OMSORG. Vi har delt
oss i grupper etter alder, hvor Nina og Mariann har hatt de eldste barna med seg på en liten
smartsamling. Her har barna fått høre historien om Petter som viser omsorg for lillesøster.
Etterpå har de delt seg inn i mindre grupper hvor de har hatt variert lek, der de voksne har
vært beviste på å fortelle barna når de viser omsorg for hverandre. De yngste barna har vært
på avdelingen sammen med Inglèn og Kristine. Her har vi hatt fokus på lek, hvor barna har
vist omsorg for dukkene med å sette på plaster og blåse på. Vi viste omsorg for Fantorangen
da vi koste med han, og vi har vist omsorg for hverandre hvis noen har vært lei seg. Små barn
lærer best gjennom førstehåndserfaring, og får en bedre forståelse av begrepet OMSORG
når de får erfare på kroppen hva omsorg er.
Fredagene har prosjektet vårt kroppen vært i hovedfokus. På Maurtua har vi valgt å fokusere
på temaet FØLELSER. Ved å bli bedre kjent med følelsene våre, og få en opplevelse av at alle
følelser er viktige for oss, er vi med på å styrke barnas psykiske helse. Her har vi også valgt å
dele oss inn i smågrupper etter alder. Følelsen GLEDE har vært tema denne måneden. Nina
og Mariann har hatt ansvaret for de yngste barna. De har sett på bilde av Per som er glad.
Han blir så glad når han får bade. Det liker Per veldig godt. Barna har også fått være med å
bade en dukke. Vi blir glad når vi kan leke med vann. De eldste barna har vært sammen med
Inglèn og Kristine. Vi har lest boken om Kanin som ønsker å spre glede. Vi har snakket
sammen om hvordan vi ser ut når vi er glad. Vi kan smile med munnen og øynene våre. I
hverdagen er vi bevisste på å snakke mye om følelser, når vi leser bøker, når vi viser ulike
følelser selv, eller når andre barn viser følelser. Vi opplever allerede at barna er flinke å sette
ord på sine og andres følelser.
Onsdag 10. Oktober markerte vi på Maurtua verdensdagen for psykisk helse. Temaet for
denne dagen var «vær raus». Vi gikk på tur i skogen, hvor vi hang opp små lapper om raushet
langs stien. Inne i skogen hadde vi «følelsesjakt», hvor vi skulle finne bilder med følelsene
GLAD, SINT, REDD og TRIST. Til slutt ble det dans i skogen med såpebobler og musikk. Da vi
kom til barnehagen gikk noen av de eldste barna på gledespatrulierunde i barnehagen. Her
spilte vi musikk og delte ut mariekjeks.

Onsdag er turdagen vår. Vi har hatt noen fine turer i Ormaskogen sammen, og ser fram til
mange fine turer videre i November. Rammeplanen sier at gjennom arbeid med fagområdet
Natur, miljø og teknikk skal barna få gode opplevelser med friluftsliv året rundt.
Vi vil takke alle sammen for en fin markering av FN-dagen sammen.
Hva skjer i November?
Prosjektet vårt fortsetter, og denne måneden er det følelsen LEI SEG som skal være i
hovedfokus. Rammeplanen sier at barna skal få støtte i å håndtere utfordringer og bli kjent
med egne og andres følelser. Vi fortsetter med å dele barna inn i aldersgrupper, slik at vi kan
tilpasse aktivitetene etter barnas modningsnivå. Vi vil fortsette å høre mye på sangen «Når
jeg er glad», fra albumet «å være sammen» (søk det gjerne opp på spotify og hør på sangen
hjemme også). Vi fortsetter å lese bokserien om Kanin, og denne gangen vil vi høre om når
han er lei seg. Rollespill, sang og musikk, vil også være en stor del av prosjektarbeidet vårt
denne måneden.
Torsdager er det egenskapene HJELPSOMHET og SAMARBEID som skal få være i fokus. Her
vil vi høre eventyret om løven og musa, ved bruk av konkreter for å forsterke barnas
språkstimulering. Vi vil møte på ulike «utfordringer» i hverdagen hvor det kreves samarbeid
og hjelpsomhet. Her vil vi ansatte være med å oppmuntre barna til å hjelpe hverandre. Det
er viktig at vi voksne er gode rollemodeller for barna, slik at de erfarer viktigheten ved å
hjelpe hverandre og å samarbeide. På turdagene våre vil vi ha et ekstra fokus på å hjelpe
naturen, ved å samarbeide om å plukke søppel. Her får barna få en begynnende forståelse
for hvordan de kan ta vare på naturen og utvikle respekt for den.
Fagområdet Natur, miljø og teknikk skal være framtredende denne måneden. Gjennom
arbeid med dette skal barnehagen blant annet bidra til at barna får oppleve, utforske og
eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover. Her vil vi ha et ekstra fokus på
elementet vann. Vi vil utforske hva som flyter og synker, hva som skjer med is når det
utsettes for varme. Her er det bare fantasien vår som setter begrensninger.
Bursdagsbarn i November:
11.11 fyller Felix 2 år. Vi feirer han Mandag 12.11.

Informasjon:
-Ta en titt i skuffer og hyller for å se til at barnet ditt har rikelig med skifteklær, og varme
klær til kalde dager.
-Vi minner om at frokosten avsluttes 8:30
Vi minner om planleggingsdag 16.11.18. Barnehagen er da stengt.

Mvh oss på Maurtua v/Kristine

