Månedsbrev januar
Det nye året har gitt oss mye vinter-vær, og vi har kost oss
med aking, snømann-laging og vinter-aktiviteter ute.
Kuldegradene har ført til nye aktiviteter som har vært
spennende for barna! Vi har helt vann i bøtter med leker
oppi, og latt de stå til neste dag. Det har vært spennende å
hakke dem løs fra isen! Vi har malt på snøen, laget dyre-spor
og fine malerier!
Fuglene har fått mat, i form av fuglefrø i delfia-fett. Vi har
hengt dem opp i trærne i hagen.

Månedens lokal-historie har vært »Arendals-krakket» der
barna har hørt om da Axel Herlofsen stjal penger fra
banken og kom i fengsel. Vi har trillet innom den gamle
gården hans og snakket med barna om det som
skjedde på 1800 tallet. Det er en spennende historie og
dagen etter vi hadde vært der så vi bilder av han, og
fengselet han var i og lagde våre egne penger, som vi
lekte med.

Barna har hørt eventyret om Bukkene Bruse og vi har hatt
fokus på størrelse ( minst, mellomst og størst ) plassering og
rekkefølge. Barna har hørt historien både med konkreter fra
snakkepakken og på flanellografen. De har lekt med
figurene og hørt om Bukkene Bruse som var på badeland.

2 bursdagsfeiringer har vi hatt her i barnehagen!
De har blitt feiret på Snehvits vis med flagg,
tegninger fra de andre barna, samlingsstund der
de får velge bok, bursdagssang. Vi sender opp
bursdagsraketter og koser oss med noe godt å
spise til måltid nr.2!

I «sprusikken» har barna spilt ukulele, og hørt at oss
voksne har spilt noen sanger på den! Både små og
store er glad i musikk og liker spesielt godt å danse og
når de får lov til å musisere på instrumentene vi har her
i barnehagen. Hver måned har vi fokus på ett nytt
instrument.
På turdagene har vi gjerne spist 1. måltid her
hjemme og så tatt en tur når de minste har sovnet i
vognene. Vi har vært på aketurer og spesielt gøy var
det når Henry ( førstehjelps-bamsen ) kunne være
med!

•

•
•
•

Vi har hatt et stort fokus på førstehjelp denne
måneden, og i uke4 fikk vi besøk av Henry, med
den store førstehjelpskofferten hans! Han hadde
en ryggsekk med både plaster, sår-rens og
bomullpads oppi. Vi lærte hva vi skulle gjøre
dersom vi fikk skrubbsår, klemte oss, ble stukket av
veps, kuttet oss o.l, og lærte at vi :
1 .Spør hvordan det går
2 . Henter voksne
3. Gir førstehjelp

Henry ble med oss ut når vi lekte, og var med oss
på tur. Siden han bare hadde sommerklær på,
fikk han låne ulljakke, ullsokker og lue. Han passet
på at vi ikke klatret for høyt opp i trærne og at vi
ikke hadde for stor fart på runsen. I akebakken
måtte vi ake en om gangen, og passe på så vi
ikke akte på hverandre. Den ene hangen da
Henry fikk sitte på med barna da de akte, falt
han av akebrettet, men det gikk heldigvis fint,
siden det var på slutten av bakken med lite fart.

Vi har hatt mange hobbyaktiviteter også i januar. Temaet
har vært snø, og vi har lagd snøkrystaller, vinter-trær med
snø på greinene og fargelagt Henry-plakat!
Februar er karneval-måned, og dette er viktige datoer:
•
•
•
•

4/2 – Planleggingsdag. Barnehagen er stengt!
5.2 – Samefolkets dag
12.2 – Fastelavnsfeiring og Karneval
19.2 – Morsmålsdagen, bursdagsfeiring

