Hei!
Den siste måneden har vi jobbet med tall, telling og størrelser (fagområdet Antall, rom og
form). Alle barna har sitt eget tall, på plassen sin og på koppen sin. Sitt eget og andre sine tall
har de god kontroll på. Barna ser tall mange andre steder også, i bøker, på skilt osv. De får en
begynnende forståelse av hva tall er og at tall har en betydning. Vi teller i mange ulike
situasjoner, vi teller i leken, ulike ting vi ser, og i rim og regler. Flere av barna kan si tallrekka
mer eller mindre riktig, noen kan nesten opp til 20. Noen av de eldste er også godt på vei til
å telle riktig, d.v.s. at de har forstått at det er samsvar mellom tallet man sier og antallet man
teller. For å illustrerer dette samsvaret kan man peketelle, fingeren hviler/stopper ved hver
gjenstand samtidig som tallet sies. Bukkene Bruse er et fint eventyret å bruke i arbeid med
telling og størrelser. Vi har fortalt eventyret, lekt med figurene, telt bukkene og sett at de er
ulike i størrelsen. Noen av sangene vi har brukt mye i det siste, som illustrerer
størrelsesforhold er "Oppe på fjellet"/ "Nede i vannet", "Bukkene Bruse" og "Lille/store
Petter Edderkopp".
I september hadde vi brannvernuke. På baderomsdøra hang det ulike bilder som er relatert
til brannvern, bl.a. røykvarsler, pulverapparat, brannbil, fyrstikker og levende lys. Spennende
med nye bilder å kikke på og en anledning til å utvide ordforrådet. På Ipad'en har vi sett på
brannbiler som kjører med blålys og sirener og vi har sett på Brannbamsen Bjørnis.
Hånddukkene Eldar og Vanja har vært på besøk og snakket om brannøvelse, og vi har hatt en
brannøvelse. Da alarmen gikk i barnehagen var vi ute og lekte. Alle sammen gikk til porten
og så bort til møteplassen (den store M'en på parkeringsplassen) hvor vi hadde opptelling.
Inne har vi lekt med brannbiler og sangstrofen "En brann er ikke tull, du må ringe 1-1-0" har
vi sunget mange ganger. Målet med denne uka er å gi barna en begynnende forståelse av
brannvern, putte nye ord i ordbanken og gi de erfaring med brannøvelse.
I ukene 42-45 får vi studenter på avdelingen. Andrea og Daniel er førsteårsstudenter på
barnehagelærerstudiet og de vil være hos oss hver dag i denne perioden. De har allerede
vært innom barnehagen og hilst på oss. Vi er spente og tror det blir en fin tid
Viktige datoer denne måneden:
*Barnehagen er stengt 17. og 18. oktober p.g.a. planleggingsdager.
*Foreldremiddag 24.oktober (mer info kommer).

