
Tilbakeblikk på August for Pettersprett og Heffalump       

 

Velkommen til nytt barnehageår, denne måneden har bestått av tilvenning der vi har fokus 

på å bli kjent med nye lokaler og de rundt oss. Vi har fått med oss tre nye barn på gruppa 

Ludvik, Kristine og Aksel og ønsker de hjerteligvelkommen til oss. Gruppa har funnet seg 

godt til rette allerede. Det er en engasjert gruppe som er lett å fenge både i frilek og 

samlinger.  

I august har vi startet å jobbe med følelser. Vi snakker om røde og grønne tanker. Hvor vi blir 

kjent med hvordan man ser ut når man er lei seg, glad, sint osv. og vi snakker om hva som 

skaper disse følelsene. Dette er  

En annen ting vi har startet å bli kjent med er ulike tegn i hverdagen. Dette er tegn som skal 

hjelpe til å forsterke språket vårt. Sammen med tegn har vi fokus på farger/former.  

Dette er en gruppe som er veldig glad i bøker. Slik at de setter seg gjerne ned i kuben med 

sakkosekkene for å lese bøker. Vi tar gjerne med oss bøkene ut også. En av bøkene som har 

vært litt ekstra spennende disse ukene er «Den lille høna, med bæsj i ryggsekken». Så det 

har vi lest mange ganger og brukt også i samlingsstund. 

Vi prøver å ha samlingsstund hver dag rundt kl 0930. Da går vi igjennom dagen med barna. 

Da bruker vi en dagstavle med bilder av hovedmomentene som skjer i løpet av barnehage 

dagen. Dette er for å forberede barna på hva som skjer mens de er i barnehagen. Denne 

tavlen kan dere også se inne på avdelingen.  

Så fint om dere prøver å være i barnehagen til denne tiden da det er bra at barna får starte 

dagen med denne rutinen.  

Barna har en utrolig fin fantasilek. Dette har vi et stort ønske om å bygge videre på. De 

prøver da å til rette legge for denne leken ved å til føre leken med rekvisitter ol.  

Dette kan både være inne i barnehagen, ute eller i skogen.  

 

Tirsdager er vår faste tur-dag. Vi har nå disse ukene vært i gapahuken for å bli kjent der. Det 

er mange ting vi øver på når vi er på tur. Det å gå samlet på rekke, to og to er de flink på, 

men vi må enda øve. Oppi gapahuken er det ikke gjerder, slik at vi øver på dette med grenser 

for hvor man kan gå. I gapahuken får barna mye god motorisk øvelse, slik som sist tur dag 

hvor det hadde regnet hvor vi måtte prate om at det kunne vært glatt både på steiner og 

røtter.  

I skogen har vi også nå et oppdrag. Kildesorterings prosjekt. Den 3.september gravde vi ned 

kaviartube, kyllingposteiboks, brødskive, knekkebrød, bananskrell, salami og biopose i jorda, 

dette skal ligge over en periode før vi graver det opp igjen. Vi undra oss over hva blir til jord 

og hva blir ikke?  

Pettersprettene er med på Bråset på fredagene. Det er 2 petterspretter som går sammen 

med 3 førskolebarn. På Bråset får barna være med på ulike aktiviteter som aktivitøren setter 

sammen for oss og beboerne.  



Mandager er en gruppe på 6 barn sammen med Gabby og Kusken. Barna stor koser seg med 

hestene. De får børste, skrape hover og kose med hestene før vi går tur hvor de får bytte på 

å sitte på og leie hesten.  

 

Vi ser nå som høsten har ankommet er det en del ting vi ønsker at skal være på plass i 

barnehagen. 

• Regntøy (gjerne todelt) OG med hette eller regnhatt 

• Gummistøvler (her som passer barnets fot) 

• Strikk på regnbuksa til å feste under føttene 

• Skiftetøy i kassen som passer til været som er nå.  

• Innesko 

Det siste vi ønsker er tursekk som har plass til matboks, drikke flaske og en pose med 

skiftetøy. Det er flere av barna som har litt for liten sekk slik at de synes det er vanskelig å 

pakke sekken sin. Det som også er viktig med tursekken er at den har spenne til å feste rundt 

bryste og gjerne mage. 

Vi håper alle dere foreldre har kommet godt i gang med å bli kjent med MYKID. 

Vi prøver å legge ut dagen i dag hver dag og noen dager kommer det også bilder. 

Dette er en fin måte for dere å lese over slik at dere kan snakke om dagen i barnehagen over 

middagsbordet. Barna forteller gjerne med når de får noen små hint om ting de har gjort i 

barnehagen. =) 

Hilsen 

Nina L, Jannike, Marte V og Cathrine 

 
Eike treet ved gapahuket – vi går mot høst 

Venstre tatt 03.09 og høyre 12.08 


