I februar har vi hatt mye vinter-vær, til stor glede for store og
små! Det er kjempe gøy å boltre seg i det hvite, kalde element!
Vi har laget snømenn, borger og huler, malt og benyttet oss av
nattens frost til å fryse vann i bøtter og kar. Ekstra spennende har
det vært å putte oppi ulike leker. Barna har hakket og prøvd ut
ulike metoder som får gjenstanden ut av isklumpen. Vi har helt
over varmt vann og strødd salt på den kalde, harde isen! Spennende og nyttige erfaringer å ta med seg. Vi har også laget løyper i snøen og hatt flaske-løp nedover små utforbakker. Barna er
veldig glad i å leke kjøkken og restaurant/cafe og på vinterstid
er det artig å ta ut maling på ketchupflasker og farge snøkakene og «smoothiene». Mye aking har vi også gjort denne
måneden! Akebrett, rumpeakebrett og spader har blitt brukt i
akebakken i hagen.
Karneval ble feiret den 15. februar. Mange fornøyde barn å
spore utkledd som superhelter, prinsesser og andre figurer. Vi
slo «katta ut av sekken», og ut av den fargerike pinjataen vår
kom det godteposen til alle barna. Karnevalssang og dans
og masse energi ble rundet av med god mat til 1. måltid.
21. februar feiret vi morsmåldagen her i barnehagen. Vi hørte at det fantes
mange ulike språk og måter å si hei på. Vi hørte på
russisk, arabisk og tigrinja.
( Språkene som er representert her i barnehagen )
Elena lagde russiske pannekaker til oss!

6. februar markerte vi samisk
nasjonaldag i Springkleiv barnehage. Vi ble delt i grupper
og fikk prøve oss på lassokasting på reinsdyr-gevir! I de
andre gruppene lagde vi samisk mat ( bidos ), opplevde
samisk eventyr ved hjelp avlego-klosser og lagde vår
egen stallo! Vi var også med
på samlingsstund der vi lærte
samisk sang, og om hvordan
samene levde. En annerledes
og fin dag med barna som
ble avsluttet med nydelig bisos.
Barna har blitt kjent med eventyret om «Skinnvotten» Vi
tok inn snø i kasser og barna fikk leke med dyrene fra
eventyret. Det var gøy å kjenne på den kalde snøen og
se at alt ble til vann ettersom tiden gikk.

Hilsen Sissel,
Elena, Lene
og Grethe

Barna lærte om hvilke dyr som gikk i
hi og hvem som sover vintersøvn!

