
Tilbakeblikk for Oktober 

PetterSprett og Heffalompe 

 

 

Vi starta oktober og høstferien med felles tur 

for hele Tigergutt. Vi tok toget til Asker. Der 

vi gikk gjennom sentrum til kulturhuset hvor 

vi spiste lunsjen vår. Videre tok vi oss en tur 

på Asker bibliotek for leke og lese bøker. 

Dette synes barna var kjempegøy. Det barna 

synes var mest morsomt var togturen.  

Fagområdene:  
Nærmiljø og samfunn Gjennom utforsking, 

opplevelser og erfaringer skal barna bli kjent med 

egent nærmiljø, samfunn og verden. Denne turen til 

Asker fikk barna oppleve et større sted en Røykensentrum og nå som vi snart 

blir en felleskommune er det kjekt å vite om stedet Asker sentrum.  

Barna skal også lære seg å orientere seg og ferdes trygt, slik man gjør når man 

skal komme seg fra A til B. Hvordan man opptrer i trafikken og på toget er viktig 

lærdom.  

 

Samlingsstund i oktober har vi jobbet med følelser. Hvem følelser har 

vi. Da har vi funnet ut vi har glad, sint, lei seg, redd. Vi har snakket om 

hva som får frem de ulike følelsene hos oss.  

Dette er noen av svarene barna kom med: 

Glad: når noen andre vil leke med meg. 

Sint: når noen tar leken fra meg. 

redd: når biler kan kjøre på meg. 

lei seg: når noen slår. 



Vi har hatt fokus på at alle disse følelsene er helt naturlig og man får 

lov til å vise dem. 

Fagområdet: 

Kommunikasjon og språk er et viktig for barna da vi må bidra til at barna kan 

uttrykke sine følelser, tanker og meninger på ulike måter. Språket er med på å 

skape relasjoner, delta i lek og et redskap til å løse konflikter.  

 

Videre i samlingsstund har vi hatt om farger og tall. 

Vi lærer tegnene for de ulike fargene. Barna er 

kjempeflinke til å 

telle og se 

forskjellen på 

fargene m/tegnene. Fargene og 

tegnene kommer også gjerne frem i 

samtalene under måltidene. 

Fagområdet:  

Her har vi startet den grunnleggende forståelsen for matematiske begreper, eks 

tall. Vi teller ulike mengde, både i samlingsstund, men også rundt om i leken. 

Det er en barnegruppe som er glad i bøker og 

troll. Så vi har startet å lese bøkene om Tambar. 

Han er et lite troll som går i barnehage.  

Fagområdet:  

Da vi har leseglad barn får de møte et mangfold av 

eventyr, fortellinger og opplever spenning og glede ved 

høytlesning.  

 



 

Mandager er en gruppe med barn ute sammen 

med Gabby og Kusken. Dette er noe barna synes 

er så gøy. De er flinke til å vente på tur, dele og 

samarbeidet når vi er ute med hest. De får velge 

hvor vi skal gå tur og da er det ofte lekeplassen 

som er det stedet de ønsker å gå.  

 

 

Fredagene går 2 stk pettersprett til Bråset sammen med 3 

førskolebarn. Dette er kjempehyggelig tur. Nå i oktober har vi hatt 

mye fokus på høsten. Så vi har samlet blader som vi har satt kontakt 

papir på slik at vi kunne pynte en avdeling med høstblader. Vi har 

laget høst kunst enten ved liming av pynt og fargeligging eller maling 

på kongler. Det er en barnegruppe som elsker slikt puslearbeidet. Og 

de eldre synes det er så hyggelig med besøk.  

Den siste fredagen hadde vi litt mer aktiv 

lek, hvor vi kastet ballonger sammen med 

en gruppe beboer. Da var det mye latter 

og smil både på store og små.  

FN- dagen ble markert 24.oktober med 

fellessamling oppe på tigergutt. Hele 

barnehagen var samlet hvor vi snakket om 

flagg og viste frem de ulike nasjonalitetene vi har i barnehagen. 

Ingvild.S fortalte eventyret om løven og musa. Og at vi kan hjelpe 

hverandre selv om man er liten.  

Høst hilsen fra 

Jannike, Nina L, Marte V og 

Cathrine 


