Periodereferat for Ole Brumm.
«Kropp, bevegelse, mat og helse.»
Denne perioden har det vært fokus på kroppen. Vi har lekt en del med doktorleker, noe som
gjør at vi har pratet om ulike kroppsdeler. Vi har også hatt litt hopping og klatring inne på det
lille rommet på avdelingen, som vi nå i hovedsak har gjort om til «Konstruksjonsrom». Her
får man virkelig testet ut ulike finmotoriske bevegelser, som når vi skal bygge med lego eller
bygge tårn med kapla eller andre klosser. Det er veldig fin lek, og vi bygger både hus, veier,
gjerder eller broer. Vi kan også lage mye fint med magnetene våre, og vi har laget lange
rekker utover hele gulvet hvor flere av barna samarbeider. Kjempegøy!
Vi har ikke hatt så mye fokus på det å lage hinderløype, men vi bruker stadig kroppen på
ulike måter når vi er ute og leker likevel. Dette vil vi også kunne komme tilbake til senere i
vinter, når vi kanskje velger å være inne på deler av dagen, eller om vi lager oss hinderløype
ute i snøen (for vi får vel snø snart..?). Vi har hatt fokus på å la barna komme med innspill, og
leke med det de selv ønsker. De bygger brannbil eller buss med stolene, leker doktor og har
fortsatt mye fin kjøkkenlek.
Vi har blitt mer kjent med Brumlemann og resten av bjørnefamilien denne perioden. Vi har
hatt vaskekoster som vi vasker bamsene våre med, og barna har også begynt å skrubbe på
både andre barn og voksne også.  Dette har vært stor stas, og vi koser oss med sangene og
boken om dyrene i Hakkebakkeskogen.
Denne perioden hadde vi som mål å lage grønnsakssuppe, og dette var en veldig hyggelig
aktivitet. Barna ble oppfordret til å smake underveis i prosessen, og til slutt kunne det
serveres en deilig grønnsakssuppe.
Vi har kost oss masse på de ukentlige turene våre opp på Tigergutt. I perioden som kommer
har vi ikke satt opp fast turdag, men vi ønsker likevel at dere har med nistemat, slik at vi har
muligheten hvis vi ser at det er rom og mulighet for det. Vi velger nemlig å ha fokus på
julekos og aktiviteter i perioden som kommer, men vi ser an hva som passer der og da. 
I perioden som kommer vil vi ha fokus på juleforberedelser og samtaler om julen. Hva er jul
for oss? Spiser vi det samme? Hvorfor feirer vi jul? Finnes julenissen? Det vil være mulighet
for undring, og det er fint å se barnas tanker rundt dette. Vi har en del overraskelser som vi
skal holde på med, så vi kan ikke alltid fortelle dere akkurat hva vi har holdt på med, men da
er det bare å glede seg til jul. 
Det er fortsatt en del som ikke har hatt foreldresamtale. Ta gjerne kontakt med Janne for å
finne tidspunkt for dette. Hvis ikke settes det opp nye tider rett etter jul.
Minner om at barna må ha nok skiftetøy som er tilpasset årstiden. Nå er det kaldt, og vi
trenger ikke lenger t-skjorter, men ull/fleece. pør gjerne hvis det er noe dere lurer på.
Med vennlig hilsen Janne, på vegne av store og små på Ole Brumm. 

