Årets første måned er forbi, og vi har gjort mange erfaringer
med den kalde årstiden! Litt snø har vi fått, og utetiden vår har
vært spennende og gøyal med aking, laging av snømenner,
snøborg, garasjer til de store lekebilene våre, og maling på
snøen. Vi har hatt vinter som tema, har snakket om og erfart hvilke klær vi trenger å ta på oss når det er kaldt, hørt vinter-eventyr,
hatt koffert med konkreter og sanger/regler som handler om snø
og årstiden.
Vi har observert flere fugler i hagen og på turer, og har en fugleplakat her inne som vi kan se på når vi lurer på hva slags fugler vi
har sett. Ettersom fuglene har begenset med mat nå om vinteren, bestemte vi oss for å hjelpe dem litt! Vi smeltet delfiafett, tilsatt frø og hang dem i melkekartonger i treet vårt i hagen. Barna
er veldig opptatt av å følge med og er raske med å si i fra dersom det trengs påfyll!
Månedens eventyr har vært Bukkene Bruse og det er et velkjent
eventyr for de fleste barna. Vi har dramatisert eventyret, brukt
konkreter og hørt « Bukkene Bruse « sangen. På hobbydagen
lagde vi trollet av trepinner. Ellers er barna glad i å skape ting,
og vi har malt vinter og is, klippet og limt puslespill og fargelagt
fugler.

Slapsepytt ble til daidalos slimsjø!
IKT –Fargejakt. Barna fikk
hver sin fargelapp og tok
bilder av alt de fant i barnehagen av den aktuelle fargen.

Vi har vært på flere turer i Januar . Vi har brukt fotballbanen ved
flere anledninger. Fremkommelighet( brøyting/føre) og vær/vind vil
ha innvirkning på hvorvidt det blir turer på tirsdagene fremover. Det
er viktig å prioritere sikkerhet fremfor noe annet og vi har utedager i
hagen istedenfor tur dersom vi anser det å være hensiktsmessig. På
turene våre er vi glad i å grille ( hamburgere, pølser eller fiskekaker )
Det er barna veldig glad i og det er noe med å kose seg litt ekstra
når det er tur! På fotballbanen hender det at vi treffer barn fra
andre barnehager og barna liker godt å komme tilbake til steder
der de har vært mange ganger før! Ingen turdag er lik og trivselen
er stor!
I førskolegruppen har vi hatt bokstavforming, vinter-oppgaver « Hva
passer ikke inn?» og Uno-spill. Vi har også laget snømann-bilde ( klipp
og lim oppgave ) og Lego Duplo spill ( Hvem får det høyeste tårnet
når klokka ringer? )
Det er mye rollelek å spore blant barna. Babyer på helsestasjon,
med tepper, flasker, babyklær og vekt. Butikklek med et stort utvalg i varer og superhelter fra barne-tv! Playmo er også gøy!
I februar blir det karneval og fastelavn, samedag og morsmålsdag!

Ny regle:
Bananas, bananas,
Chicka chicka bom bom.
Chicka chicka bom,
bom,bom. Over jungelen,
under jungelen, inni jungelen. Hva velger du, din
gamle ku, som går på do
til klokka to? Stein—saks
—papir!

