
Tilbakeblikk på september med førskolebarna. 
 

 
 
Førskoleklubben: 
Førskoleklubben er ment å være en arena hvor de skal få mulighet til å bli kjent med hva de 
vil møte når de begynner på skolen. Lære seg å ta imot beskjeder ,konsentrere seg over tid , 
holde oversikt, være mer selvstendig (ved toalett besøk og påkledning) 
Vi har blitt kjent med Edvard Munch og noen av han kunstverk. Han er en verdens kjent 
kunstner som barna helt sikkert vil høre om sener i livet ,så derfor er dette en gylden 
mulighet at barna allerede i ung alder også kan bli kjent med en anerkjent kunstner. Barna 
har selv malt et kunstverk med inspirasjon av Edvard Munch.  
Brannvern uka har vi møtt Bjørnis . Vi har snakket om: 
Hva er en røykvarsler? 
Brannslukkings apparat 
Brannøvelser 
Vi hadde også brannøvelse når alle barna var ute å lekte. 
Da når alarmen går ,møtes vi alle oppe ved gjerde, alle barna blir telt og vi går opp til 
møteplassen, teller barna igjen deretter går vi ned til barnehagen. Alle barna viste hva de 
skulle derfor opplevde barna dette som en trygg opplevelse. 
Forberedelse til høstfesten , med å øve på sanger og vi bakte eple og blåbær kake. 
 
Lek: 
Vennskap er tema for oss denne høsten leken har stor plass i barnas hverdag. Barna leker på 
tvers av alder og i større eller mindre grupper . Med definerte leker og udefinerte leker som 
er med på å pirre fantasien. Ta med ulike materialer inn i leken deres som de selv styrer. 
Vi øver på å være en god venn og møte hverandre på en hyggelig måte.  
Igjennom røde og grønne tanker vi blir kjent med kan vi ta med oss videre inn i leken .Ser 
nytten av at vi voksne kan veilede og hjelpe til med å videre utvikle leken sammen med 
barna. 
 
Språk: 
Barnesamtaler med alle barna er nå gjennomført. En fin måte å se og bli kjent med barna på. 
Ser også nytteverdien av de samtalene vi har igjennom en dag. På den måten må de 
reflektere og undre seg ,samt bruke språket sitt. Det får vi med vi igjennom samtaler i leken 
,rundt mat bordet, to-maten i garderoben osv. Tulle og leke med språket, Kjempe nyttig. 
 
Turer  ,Hester og Bråset: 
Turene har gått til gapahuken men også ellers har nærmiljøet blitt brukt. Lekeplasser og 
fotballbanen. 
Hestene og turene til Bråset er gjennomført i mindre grupper derfor får vi mulighet til den 
gode samtale og ulike møter med mennesker og dyr som er med på berike barnas erfaringer. 
 
Hilsen Mette ,Marthe og Nina. 



 


