Månedsbrev for Elgtråkket
Viktige datoer November:
• Julegateåpning 29/11 klokken 1700
• Svømming storefotter 13/11, 20/11, 27/11, 4/12 og
11/12.
• Besøk gamle storefotter 26/11

Denne måneden var det verdensdagen for
psykisk helse som vi har markert
Dette er det vi jobber med hver dag i forhold
til husmanns pedagogikken, med de tre T ene
(Tid, tilgjengelighet og tilstedeværelse). Vi
hadde en kjempe god og lang samling om
dette. Vi var i hallen og vi dro inn psykologisk
førstehjelp altså grønne og røde tanker. Vi
snakket med ungene om man kan ha det
vondt inne i kroppen. Dette så vi opp mot det at man kan jo se hvis noen har
for eksempel brukket et ben mens det innvendig er ikke lett og se. R.P sier

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra
til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i
barnehagen. Vi snakket også om følelsene våre og ungene skulle vise
forskjellige følelser også skulle de andre gjette hva det
var. Noen skulle gråte, noen skulle være glade, noen
skulle være sinte og andre skulle vise andre følelser. Vi
har jobbet veldig mye med grønne og røde tanker denne
måneden og hatt litt ekstra fokus på dette.
Vi har hatt litt fokus på det med hva gjør vi hvis noen er
lei seg? Skal man bare løpe og hente en voksen? Eller er
det noe man kan gjøre når man er der selv? Vi har funnet
ut at man kan spørre, går det bra med deg, kan jeg hjelpe
deg

Vise at vi bryr oss om hverandre.

Det har blitt feiret ei jente som har hatt bursdag denne
måneden også det var ei som ble 4 år gammel. Det ble
feiret med stor stas i barnehagen. I november så skal vi
også feire ei lita frøken som blir 3 år
moro!!

Dette blir

Videre denne måneden har vi hatt en del sykdom
blant ansatte på avdelingen. Vi har dessverre ikke fått
gjort alt det vi skulle med prosjektet matens
opprinnelse. Men vi har fått jobbet videre med
prosjektet vi har fått vært oppe og fulgt opp grisene
med å gi de mat og se de vokser. Nå nærmer det seg
med stormskritt slakting. Videre skal vi jobbe med anatomien til grisen og
det skal vi bruke litt digitale verktøy til. Vi har helle tiden hatt progresjon på
det vi har drevet med i forhold til matens opprinnelse. Dette er noe som går
igjen i husmannspedagogikken og i rammeplanen. Husmannspedagogikken

sier: barn i alle aldre får fort en forståelse av at ting vokser og utvikler seg.
R.P sier Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og
barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke, aktivitets- og læringsmuligheter.
Vi har jobbet med prosjektet siden august. Vi ser at fra vi satt i båten og
hadde vår første samling da noen ikke helt viste hva som kom fra en gris til at
nå er vi der at ungene kan sitte og se på matpakka si og si at dette er grisen.

Første gangen vi var oppe der så var det i forkant en gutt som hadde
snakket om at grisen liker sitron. Dette var da noe den ikke likte og var det
eneste som ikke ble spist. Samme gutt hadde med seg en ny sitron for
noen uker siden. Da spør vi om skal grisen få sitron igjen? Gutten sier ja for
det kan hende at han liker det nå siden den har spist så mye annen mat og
da kanskje den har lært seg og like sitron igjen. Den ville heller ikke ha
noen sitron denne gangen med dette var en fin refleksjon.
Vi har nå fått vite datoen for slaktingen og det blir
den 22 november. Ikke fridag denne dagen for dette
er høyde punktet og avslutningen på prosjektet.
Det ble en veldig fin avslutning på måneden med en
helt topp halloween feiring sammen med revehiet.
Dette er noe ungene så veldig frem mot så det var
veldig fint og kunne ta del i dette. De som ville
kunne kle seg ut i det de måtte ønske, det var alt fra
prinsesser til skumle skjelet. Jonas hadde laget en
kjempe fin fortelling om et spøkelse som ikke klarte
å skremme men som gjerne ville lære det 😊
Storefotene har denne måneden vært på
språkdag på Sundvolden. Det ble veldig lærerikt
og morsomt for både store og små. Her ble det
alt fra runaldo med sine sammensatte ord og
rime ord. Ungene var kjempe flinke til og vi
hørte om grønne og røde tanker 😊 Så vi sitter
igjen med mye fra denne dagen både store og
små.
Det blir i år også svømming for storefott i år og det begynner i november og
fortsetter ut i desember datoene står nevnt øverst. Dette kurset heter trygg i
vann og skal da som nevnt ha fokus på det og bli trygg i vann.

Videre i november: Vi skal fortsette og se på fuglene våre og se mer på det
med trekkfugler og standfugler. Ungene er veldig gode på hvem fugl som er
deres og noen vet også om fuglen deres blir her eller reiser vekk. Vi skal også
fortsette med prosjektet matens opprinnelse og ha avslutning på det med
grisen 22 november. Frem til da skal vi snakke mye om det i tillegg til i reise
opp og gi den mat. Skal snakke og vise hvor mye grisen skal veie når den skal
slaktes 😊 Vi har mathytta noen uker til før vi skal videre til Trollhaugen
igjen 😊

Mvh Linda, Hege og Didrik 😊

