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Pedagogisk tilbakeblikk
I oktober har vi hatt fokus på kultur og identitet. Vi har bruk aktivt Unicef
bildene og snakker om hvordan andre barn lever og mat som de gjerne
har i andre land som vi både har og ikke har. Vi har vært inne på barns
rettigheter og hva barn har lov til å kreve. For eksempel at de har rett til å
leke og rett til å bli møtt med omsorg og trøst. Hvis noen er syke, har de
rett på å få hjelp, dette knyttet vi paralleller til barnas egne erfaringer i
form av at de også får hjelp, trøst og omsorg når de trenger det.
Vi har lært mer om smaken umami og erfart hvordan den kan være.
Mange opplevde den som litt sterk, men de fleste syns den var god.
Umami kan en for eksempel finne i tomat, spekemat, sopp og i umamis
egen krydderblanding. Vi har jobbet mer med mat og helse ble litt bedre
kjent med kjøkkenet og gruppene har hver sin uke fått lage fruktsalat
inne som de delte med resten av avdelingen. I slutten av måneden laget
vi tomatsuppe på tur som vi spiste sammen.
På turene våre har vi øvd på regelleken rødt lys og vært i allsidig
bevegelse rundt om i nærmiljøet.
Etter hvert som oktober har kommet i gang, har vi så smått prøvd oss på
å gå på små turer på ettermiddagene. Først bare på en kort tur før frukt,
men etter hvert har dette utviklet seg til at vi går hele avdelingen, men
deler oss i to og går til hvert vårt sted i nærheten. På turen leker vi
sammen, utforsker, leser bok/forteller eventyr og spiser frukt og
knekkebrød/brød.
I lekegruppene har vi denne tiden hatt særlig fokus på hvordan vi er med
hverandre. Flere opplever det vanskelig å komme inn i lek og være i leken
over tid. Det å kunne se når leken skifter, se hva andre leker er en mektig
egenskap som tar tid å lære seg, da krever det at vi voksne er med og
hjelper de som er i lek til å se hva som skjer rundt og løse konflikter som
kan oppstå når «great minds want the same» om en kan si det sånn. Som
FN-barnekonvensjon sier: Barn har rett til å bli hørt og bli tatt
hensyn til og de har rett til lek, fritid og hvile.
Rammeplanen for barnehagen sier at personalet i barnehagen skal
møte barnas uttrykk med et fang, forståelse og respekt, og

verdsette barnas egne omsorgshandlinger og se hvert enkelt barn,
samt legge til rette for at alle barn føler seg verdifulle i et
felleskap (inkludering).
Vi har mye fokus på det å la flere komme til i leken, snakker mye om
hvordan handlinger påvirker andre. Mange er veldig flinke til å vise
omsorg for hverandre, og det er lett å se at de erkjenner at noe galt har
blitt gjort når et annet barn blir lei seg. Empati er viktig å etablere tidlig,
og det å kunne gi trøst til andre er viktig.
Under et eksempel på dette:

I forbindelse med FN-kaféen har vi i år koblet kunsten vår til mat, i tråd
med satsingsområdene våre mat, helse, kropp og bevegelse. Barna har
fått være med på en skikkelig lærende prosess, fra å utforske hva té er
gjennom å smake, lukte og kjenne på det i tørr og våt form. Samt kutte
opp frukt og tørke det - til selv blande sin egen blanding. Dette har vært
vårt bidrag til innsamlingen til Åsentunet barne- og ungdomssenter.

Mål fremover
•
•

Bli kjent med smak og utseende på det vi spiser. Snakke om likheter
og ulikheter.
Erkjenne og utforske de ulike følelsene vi har.

• Utforske årstiden høst og bli bedre kjent med hva som skjer ute i
naturen.
Metoder for målet
•
•
•
•

•

I november skal vi bli bedre kjent med smaken «bitter» og utforske
lukt, smak og utseende på det vi ser og spiser.
I samling, lek og i samtaler rundt bordet vil vi snakke om
likheter/ulikheter som fins rundt oss.
I denne perioden vil vi ha fokus på ny lek og lære reglene for «Alle
mine kyllinger/hauk og due».
Vi ser nærmere følelsesaspektet i kroppen, utforsker og
eksperimenterer hvordan kroppen og ansiktet forandrer seg når vi
er glade og når vi er sinte/leie oss.
Vi fortsetter å ha fokus på naturen og endringene der ved å samtale
om det vi ser og erfarer ute på turene våre.
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