
Månedsbrev for Oktober!
!

Nå er det ny måned og vi begynner å merke at høsten 
kommer for fullt med både fine solskinnsdager og mer 
regnfulle dager. Dette gjør årstiden spennende med alle de 
flotte fargene som vi kan se rundt oss nå. Blader som faller 
fra trærne gir mulighet for å snakke om hvorfor dette skjer. Regn gir oss vann som er gøy 
å leke og eksperimentere med.!
!
I løpet av september har vi fått jobbet med gode rutiner og alle nye og eldre barn begynner 
å bli trygge både på oss voksne og rommene rundt oss. Vi har vært på noen små turer, og 
vi hadde en kjekk tur opp til fritidsgården hvor vi fikk se alle dyrene som bor der. Vi såg 
noen store kyr og geiter, hest, sau, høner og ender. Barna lekte også på lekeplassen, 
klatret, disset og balanserte. Det er gøy å komme seg litt ut av barnehagen. Det er god 
motorisk trening for barna å gå i ullendt terreng. Vi har også kommet godt igang med 
samlinger hvor vi deler opp i to grupper etter alder. Slik blir det lettere å legge tilrette etter 
barnas alder og nivå. Barna leker god konstruksjons lek inne og bygger hus med store 
klosser. Vi har mange dyr som barna liker å leke med og plassere i et bondegårds hus. 
Her får dyrene mat og sover. Barna er også glad i å bevege på kroppen så vi bruker både 
matter og tjukkas til å stupe kråke, rulle, og leke oss med hva kroppen kan gjøre. Vi er 
bevisst på å bruke ordet STOPP istedenfor nei dersom det er noe en ikke skal gjøre. Kjekt 
om dere også bruker ordet STOPP hjemme. Vi fokuserer på det positive bana gjør og 
roser de for dette. !
!
Videre utover i oktober vil vi begynne med lekegrupper en dag i uka hvor vi har mer fokus 
på rollelek i mindre grupper. Dette skaper ro og trygghet og vi voksne får bli enda bedre 
kjent med barna. Samtidig kan vi ha mer fokus på å bygge opp den sosiale kompetansen 
hos hvert enkelt barn. Hvordan tar vi kontakt på en god måte? Spør om å låne, dele osv. !
!
I oktober kommer vi til å jobbe med kroppen som tema og fargen grønn. Dette er knyttet 
opp mot fagområdet i rammeplanen som omhandler natur, miljø og teknologi. Vi skal få 
kjennskap til nærområder rundt barnehagen. Vi vil gå tur og besøke fritidsgården og 
skogen rundt. Her vil vi se hva som befinner seg rundt oss av dyr, trær og blader. Et av 
målene vi skal jobbe mot er å lære å kjenne igjen fargen grønn rundt oss som i  blader, 



gress og andre gjenstander. Barna skal få lære om fargen grønn på ulike måter ved å 
male med fargen, farge vann med konditor farge og fryse ned til isbiter. På tur i skogen 
skal vi plukke blader for deretter å tørke disse og male på de i etterkant. Vi skal også lære 
oss å ta vare på naturen og plukke opp søppel for å ta det med til barnehagen. !
I samling kommer vi til å synge ulike sanger om fargen grønn, som se min kjole den er 
grønn som gresset…. og se på ulike dyr og gjenstander som er grønne. !
!
Vi vil takke for godt oppmøte på foreldremøte, kjekt å se alle sammen!!
!
Her er noen bilder fra turen vi hadde på fritidsgården.!
!
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