MÅNEDSPLAN OKTOBER FOR BJØRNUNGER
TEMA: Kommunikasjon, språk og tekst
Uke 40
Farger
3
TURDAG

4

5
Vi snakker om
fargene i
naturen

6
Vi forbereder
høstfest

7
Vi gjør klart til
høstfest

VI FEIRER 3 ÅR

HØSTFEST 15.3016.45
Uke 41
Høstferie – vi tar dagene litt som de kommer
10
11
12

Uke 42
Vennskap
17
VI FEIRER 2x4 ÅR
TURDAG

18
Hva er en god
venn? Hvordan
være mot
hverandre?

19
Vi leser bok om
vennskap

13

14

20
2018 barna er
invitert bort på
halloween kino.
Det er lov å kle
seg ut

21

2019 årgangen
jobber med sang,
rim og rytme i
barnehagen
VI FEIRER 3 ÅR
Uke 43
Eventyr, rim og regler
24
25
TURDAG

Uke 44
31
TURDAG

Høytlesning i
gruppe

26

27
Vi lager rim og
regler

28
Vi blir kjent med
bokstaven vår

Hei alle sammen – og takk for september

Nå går vi over i Oktober og høsten har virkelig meldt sin ankomst. September har gitt oss noe
deilige varme dager, og noen kalde dager med ruskevær. Vi har vært mye på tur. Både
sammen og i gruppene våre. Ungene stortrives på tur – både de i nærområdet og de litt lenger
unna. Vi har vært så heldige å både plukket blåbær, tyttebær og bringebær. Vi har sagd på
store stokker, og øvd litt på å kløve ved. Vi har klatret, krabbet og utforsket alle steiner, trær
og busker og brukt de lekeapparatene som er blitt bygd i skogen. Vi har sett både sau, ekorn
og ugle. Og jammen har ikke Stian kommet «hjem» med litt fangst fra jakta også. Tiurfot er
en overraskende morsom leke for de små.
Månedens store happening var nok at Bjørnis og Stian kom med brannbilen til barnehagen.
For enda snakkes det om og vi synger Bjørnis-sanger på repeat. God lærdom for store og små,
og en liten oppfriskning på hva vi skal gjøre når det brenner.
Alt dette tar vi med oss når vi går over i Oktober. Og vi gleder oss. Det første vi ser frem til er
høstfest. Da vi i September har produsert ulike varer som vi vil vise til dere. DATO:
6.Oktober 15.30-16.45.
I Rammeplanen for barnehagen står det at barnehage skal bidra til at barna bruker språk til å
skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter. Når man vet at språket er så
viktig for relasjoner og lek, må vi gi barna det beste utgangspunktet her i barnehagen. Derfor
skal vi rette fokuset enda mer på språk denne måneden ved å lese, synge, snakke sammen i
grupper, reflektere over hvordan vi vil være mot hverandre og hva man ser på som en god
venn. På denne måten gir vi barna bedre forutsetninger for å lykkes i møte med ulike
situasjoner i løpet av dagen. Videre står det også i Rammeplanen at barnehagen skal bidra til
at barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråkuttrykk, som lekeskrift, tegning
og bokstaver, gjennom lese - og skriveaktiviteter. Vi skal derfor lese mer bøker, høre mer
bøker, leke med ord gjennom rim og regler. Og vi skal se litt nærmere på alfabetet og bli kjent
med bokstaven vår.
Sånn videre har vi bare lyst til å gi en vennlig påminnelse om å ha alt av klær og utstyr til en
hver tid. Spør hvis dere lurer på noe.
Takk for en fin september med det kjæreste dere har – vi er heldige!
Ann-Kristin, Stian, Sanna, Iren og Nina

