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Forrige måned Fagområdene Bærekraftig utvikling 

I september har vi jobbet litt med 
brannvern. Brannbamsen Bjørnis har vært 
en fin vinkling inn på temaet for de små, og 
sangen har vi hørt utallige ganger. Vi har 
sett på bilder av brannmenn, biler, 
brannmann med vannslange, og pratet om 
hva man må gjøre når det brenner ('vi må 
ringe brannmann Sam') Brannøvelse hadde 
vi også, da satt vi klare med støvler på, og 
ventet på at alarmen skulle ringe. Alle kom 
seg rolig og fint ut.  
Den siste fredagen i mnd er alle i 
barnehagen med på korøvelse. Da øver vi på 
3 sanger, sånn at vi (kanskje) blir gode til å 
fremføre disse på ulike arrangementer;) De 
små bidrar ikke med så mye sang enda, men 
med dans og entusiasme!  
En formiddag koset vi oss skikkelig på 
Trollkroken, da den avdelingen var ledig. Vi 
bakte smuldrepai med epler, og lekte og 
hadde det veldig fint. Det var dessuten 
skikkelig godt med pai til dessert! 
 
 

Kommunikasjon språk og tekst: vi har hengt opp bilder av 
frukt/grønnsaker i greina over bordet, skapt samtale om 
navn, form, farge. Lest om Apes supersmoothie, og hørt 
grønnsaksspisesangen. Bjørnis var sentral i brannvernuka. 

 
En formiddag hadde vi smaksprøver på alle 
grønnsakene og frukten vi har bilde av i greina. 
Vi delte opp underveis, så på farge og form, før 
alle fikk smake. Noen smakte på det meste, 
andre var mer kresne. Da vi dippet fruktbiter i 
kokesjokolade var det fler som var i himmelen 
en liten stund  
 
 
 
 

Psykologisk førstehjelp 

 
Boka om 'Apes supersmoothie' har vært 
populær den siste tiden. Ape er så grei og lager 
smoothie, og alle vennene hans får smake. Da 
han selv vil ha, er det helt tomt, og da blir han 
lei seg. Vennene finner en løsning, og lager en 
super-duper-jungel-dungel Smoothie, som alle 
får smake, og ape blir glad.  
 
 
 
 
 

Kropp, bevegelse, mat og  helse: smakt på 
frukt/grønnsakene vi har hatt bilde av i greina, og ulike 
middager. Øvd på av/på kledning og vaske hender selv. 
Gått flere turer til lekeplassen, syklet ute og balansert på 
balansebanen. 
 

Kunst, kultur og kreativitet: Vi har malt høstbilde, og lagd 
'brann'-bilde. Noen prøvde seg på pæretrykk, andre 
klinkekulebilder. Plastelina har vært populært, spesielt for 
de eldste som ikke spiser opp alt….:)  

Natur, miljø og teknologi: Brannøvelse/brannvernuke, 
studert frosk/mark, plukket bær-smakt, pæretrykk, sett på 
vinden i trærne. 

Etikk, religion og filosofi: si 'hei' og 'hade', 'takk',' vær så 
god'. Lest bøker om følelser, hjerteregler (hvordan være 
mot hverandre).  

Nærmiljø og samfunn: Plukket bær i hinderløypa, besøkt 
lekeplassen flere ganger, og gått tur inne på Moen.  

Antall, rom og form: Eventyr om Gullhår og Bukkene bruse 
(begreper som minst, størst, over under osv…) Telle, regler 
om apekatter som hopper i senga. Bygd duplo og stablet 
tårn.  
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 Viktig informasjon: 

Våt og kald tid i møte, tynn ull kan med fordel brukes. To luer må også ligge i barnehagen, 

blir en våt når vi er ute på formiddagen, må vi ha en tørr lue til soving! 


