AUGLEND BARNEHAGE

MÅNEDSBREV ORANSJE BASE OKTOBER 2020
Evaluering av
måneden som har gått

I september har vi hatt f okuset rettet mot meg og f amilien min. Vi
har hatt samtaler med barna om «Huset mitt». Vi har snakket med
barna om hvem vi ser på bildene og om f amilien deres.
I uke 38 var det brannvernuke i barnehagen. Da hadde vi
aktiviteter rettet mot dette tema. Vi snakket med barna om brann
og brannvern i samling. Vi har også sunget «bæ bu sangen». Den
handler om at du må ringe 110. Det var også en brannøvelse i
barnehagen denne uken.
Vi hadde en maleraktivitet relatert til dette temaet. Da malte vi
med rød og oransje f arge.
I samlinger har vi sunget sanger om dyr og hatt
bevegelsessanger. Vi har hatt noen eventyrsamlinger på basen
også.
Ellers har vi vært ute å lekt og hatt noen samlinger ute.

Oktober

Da er september over og vi har kommet til oktober måned.
I oktober skal vi ha høst som tema. Vi skal gjøre barna kjent med
hva som kjennetegner denne årstiden.
Temaet høst skal vi snakke om i samling og se på hvordan de
f orskjellige f argene har f orandret seg i naturen til nå. Vi skal også
samle inn blader på tur og snakke med barna om at trærne mister
bladene sine om høsten.
Vi kommer også til å ha eventyret «De tre bukkende bruse» som
tema. Vi skal ha ulike eventyrsamlinger og f ormidle eventyret på
f orskjellige måter. Vi kommer til å synge sangen om bukkene
bruse i samling på basen.
Ellers kommer vi til å gå på tur i nærområdet.
Husk å sjekk om barna har nok skif tetøy.

Månedens regler og sanger
Månedens tegn

«Epler og pærer», «Høsten kommer» og «Lille bukken bruse».
Regn:
Høst:

Glede, trivsel, lekested.
Det er Auglend barnehage det.

