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Januar i Snehvit
Vi har hatt en fin vinter-måned her i barnehagen. Vi har lekt ute
i snøen og gått turer de dagene det har latt seg gjøre. På vinterstid ser vi an føret og vær/vindforhold og planlegger turer i
forhold til dette. Noen ganger har vi f.eks spist første måltid her
og dratt på tur etter det. Månedens tema vinter har vi jobbet
med. Vi har lært vintersanger, rom og regler og hatt et ekstra
fokus på hva dyrene gjør når det er vinter. Sammen med barna
lagde vi en fin plakat der vi limte på dyr ( elg, rev, hoggorm,
bjørn, ekorn og flaggermus ) og snakket om at noen levde i hi,
noen går i dvale, noen graver seg ned dypt under jorda og noen sover «vintersøvn». Noen av dyrene har lite mat å få tak i på
vinterstid og noen har ordnet seg et lager med nøtter og kvister. Vi har sett på en episode av kråkeklubben på nrksuper der
vi lærte mer om hvordan dyrene lever på vinteren. Noen fugler
( trekkfugler ) drar mot sydligere strøk, men andre ( standfugler )
blir igjen her hos oss og overlever vinteren.

Vi lagde fuglemat ( melkekartong
med delfiafett og fuglefrø og hang ut i
treet i hagen.

Vi har hatt hobbyaktiviteter hver torsdag og har lagd pingviner
og snømenn, og fargelagt ark med tema; reven, rotta og grisen
og lagd den ene bukken i «Bukkene Bruse «.
I SPRUSIKKEN har barna danset til fengende rytmer og prøvd å
spille ukulele. Det er månedens instrument som de har fått litt
mer kjennskap til.
I språksprell har vi jobbet med eventyret om de 3 bukkenebruse. Vi har brukt flanellografen og snakkepakken flittig og
barna har lekt seg med figurene og brukt fantasien til å finne litt
nye elementer og spenning til det kjente eventyret. Barna er
veldig engasjerte i språkgruppen og denne måneden har fokuset vært på farger, begrepene stor, mellom og minst, rekkefølge og størrelser. Vi har også hatt kims lek der vi har brukt ulike
vinter klesplagg fra garderoben.
I førskolegruppa har vi hatt «kroppen er min» som tema. Vi har
lært oss kroppsregler ( fra statens barnehus), sett film om
«Maiken som har vondt i magen», lært om gode og dårlige
hemmeligheter, navnsatt våre «trygghetspersoner», tegnet og
lært om kroppen vår og viktigheten om å «si det til noen». Vi
har lært at det er vi som bestemmer over egen kropp og setter
grenser for hva som er greit.
Et annet viktig tema vi har hatt denne måneden er «Henry førstehjelp». Det er et ferdig opplegg fra Røde Kors der vi går igjennom ulike plansjer med barna og får besøk av den store bamsen! Vi har hatt han med oss på tur og han lekte gjemsel med
barna. Han viste dem førstehjelpsvesken og hva som var oppi
den. Han viste oss også hva vi måtte gjøre dersom vi fikk noe
som satt fast i halsen.
Andre temaer vi har gått igjennom er å si det til en voksen
( hente hjelp ) spørre om det går bra og gi førstehjelp. Vi har
også snakket om hvilket nummer vi skal ringe dersom vi trenger
hjelp fra sykebil ( 113 ). Barna har mange ekspempler fra hverdagen sin om da de trengte hjelp eller skadet seg.

Vi brukte flasker med maling og lagde fine kreasjoner på snøen!

Som en realfagsaktivitet brukte vi en planke som var 1 meter og målte diverse ting ute i
barnehagen. Vi så at vi var
høyere enn planken ( altså
over 1 meter ) og målte at
krakken ute var under 1 meter. Vi målte hvor langt det
var fra et pukt til et annet ved
å legge planken ut flere
ganger etter hverandre. Det
var en fin aktivitet som engasjerte barna og sammen brukte vi måle-begreper og fikk
erfaringer med både mål og
størrelser.

Vi har også fått erfaring
med å bruke terning og
gjennom «pute-spillet» skulle barna kaste terning og
finne likt antall puter. Barna telte og sa fargen på
putene.

Last ned kidplan og følg med hva vi gjør her i barnehagen. Gi gjerne
beskjed der dersom barnet er syk eller skal ha fri.

