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I august har vi rigtig fået lært hinanden at kende, Vi har haft meget fokus på legerelationer, 

at barnet ikke siger ”nej” til en kammerat der har fundet modet til at spørge om man må 

være med i legen, Vi guider børnene hvordan man kan få en mere med i legen, og hvilke rolle 

man vil have i legen. Det er med til at føle sig inkluderet i et fællesskab. I den forbindelse 

har vi arbejdet med dialogisk læsning, hvor vi har startet med at læse Historien ”de tre 

Bukke Bruse”, vi har snakket om begreberne mindste, mellemste og største, samt hvad og 

hvor Sætteren er. Vi har lavet små skuespil for hinanden omkring historien, målet er at alle 

børn i gruppen får en fælles reference ramme til en leg, de er begyndt at lege den på stuen, 

uden at de voksne er med, de guider hinanden, så alle føler et ejerskab af fællesskabet. 

I september vil vi forsætte med at have fokus på legerelationerne, vi vil noget mere 

bestemme forskellige legegrupper for at barnet kan åbne op for nye legerelationer, Vi så 

heldige at få Diana nogle timer hver uge hos Brobisserne, de dage vil vi dele børnene i mindre 

grupper, de vil komme til at lave forskellige aktiviteter fx gå tur i nærmiljøet, læse leg, bål 

m.m. 

Samtidig arbejder vi med sproget, hvor vi arbejder ud fra læselegs princippet, at læse 

historie el. rim og remse et par gange, snakke om nogle af ordens betydning, og så lave en 

aktivitet, vi har i september valgt at arbejde med ”Punktum, Punktum, komma streg, sådan 

tegnes Nicolai”, det er for at lære barnet at holde rigtig på en blyant og barnet lære hvor de 

forskellige kropsdele sidder. Vi vil i slutningen af Sep. Læse bogen ”Finn Herman”, hvor vi skal 

træne hukommelsen og vi skal klippe figur fra historien ud, her er det for at lære at holde 

rigtig på en saks. 

Fødselsdage: Vi siger tillykke til Pelle d. 18. sep. til Christian d. 22. sep. og til Clara d. 28. sep. 

som alle tre fylder 4 år. HIP HIP HURRA. 

Bevægelses dag: fredag d. 6. sep. skal vi sammen med bussen ud til Gerlev legepark, hvor vi 

skal lave en masse bevægelseslege, I skal møde i børnehave senest kl. 8.30 vi er tilbage 

omkring kl. 13.30 

Gymnastiksal: hver fredag har vi gymnastiksalen fra kl. 9.30-10.30, her laver vi forskellige 

bevægelseslege og regler for dem, så det bliver, nemmer at lege dem ude på legepladsen, vi 

skal bl.a. lære at lege bjergmandens ærter, en fange leg, hvor de lærer at koordiner sig i 

forhold til hinanden, at det er ok at blive taget, for det er ikke en konkurrence leg, men en 

leg hvor alle hele tiden er med i fællesskabet.  

Maddag: tirsdag d. 24. sep. har vi maddag, hvor børnene er med til at bestemme retten, og 

de skal være med til at lave madden, dække bord og rydde op igen. 

Husk! Taste jeres barn komme/hjem på tabulex, samt at få sagt farvel/på gensyn til 

personalet, så vi er helt sikke på at jeres barn er hentet, vi vil gerne fortælle om dagen, eller 

hvis der lige er en besked. 

Sensommer hilsner 

Diana, Sine, Pia og Jeannette 

http://www.google.dk/imgres?q=flag&um=1&hl=da&sa=N&rlz=1G1ACAW_DADK413&biw=1366&bih=494&tbm=isch&tbnid=pIBGQUM6H-m_EM:&imgrefurl=http://www.veryicon.com/icons/flag/not-patriot/danmark-denmark-flag.html&imgurl=http://www.veryicon.com/icon/png/Flag/Not a Patriot/Danmark Denmark Flag.png&w=256&h=256&ei=z1Q-ULhGhdm0Bpu1gMAG&zoom=1&iact=hc&vpx=92&vpy=172&dur=188&hovh=204&hovw=204&tx=106&ty=205&sig=115916466858413475479&page=1&tbnh=118&tbnw=112&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:8,s:0,i:162


Brobissernes nyhedsbrev for september 2019  

 


