Prosjekt teppe

Månedsbrev for februar
Askeladden

Januar
I Januar har mat og helse vært i fokus på Askeladden. Vi har pratet om og reflektert over
hvilke type mat kroppen trenger mye av og hvilke type mat kroppen trenger mindre av, vi har
laget collage av bra mat og mindre bra mat og vi har laget smoothie og juice.
Vi har også smakt og lagt mye mat. I barnehagen har vi lagd spagettitroll, polsk suppe,
fiskepinner og pizza. Barna har vært delaktige under hele prosessen. De har vært med å
skrelle, kutte, bake, kjevle, ta spagetti gjennom pølsene og laget fiskepinner. Barna viser stor
glede og mestringsfølelse når de er med på å lage mat. De mestrer stadig noe nytt ☺ Den nye
menyen har vært en suksess.
I januar var vi så heldige at vi fikk komme på kurs hos ”fra mage til hage”. Der lagde vi mat
av varer butikkene ikke kan selge på grunn av holdbarhet. Vi lagde mye spennende og barna
fikk også her være med på alt under matlagingen. Det var en kjekk og lærerik opplevelse.
Det er mye læring som skjer når barna er med på å lage mat. Barna får blant annet erfaringer
med mengde, volum, tid og vekt, fin – og grovmotorikken stimuleres, vi smaker, tar og føler
og lukter på ingrediensene vi bruker, dermed får barna mange sanseerfaringer.
I januar hadde vi også førstehjelpsuke hvor vi lekte sykehus, hadde bamsesykehus og ble
kjent med Henry. Han er en førstehjelpsdukke laget for barnehagebarn. Gjennom
bilder/plansjer blir vi kjent med Henry og finner ut at han er veldig uheldig. Henry faller
stadig av sykkelen, faller ned fra trær, skjærer seg med kniv og blir stukket av veps. Ved å
reflektere og samtale om det vi ser på bildene er målet at barna skal lære hva vi kan gjøre for
Henry. Hva kan vi spør om, hvem vi kan hente eller ringe og hvordan kan vi hjelpe han?
I januar har vi sett en stor interesse for spill hos mange av barna. Lotto, memory, den
forvunnede diamant, Uno, monopol og vildkatten blir spilt nesten hver dag. Det er mye god
læring i å spille spill. Barna må konsentrere seg, de må samarbeide, de må tenke logikk, de må
følge reglene og de får erfaring med tall og telling. Interessen for spill ønsker vi å ta videre, vi
kommer til å sette av tid til spilling og introdusere barna for nye spill.

Februar
”Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og
vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få
innflytelse på det som skjer i barnehagen” (Rammeplanen, 2017)
I februar og mars skal alle avdelingene i barnehagen ha et prosjektarbeid. I et prosjektarbeid har
barns nysgjerrighet og medvirkning en sentral plass.
I et prosjekt setter ikke de voksne opp krav eller spesifikke mål for hva et tema skal inneholde på
forhånd, fordi krav mål og forventninger lett kan komme til å overta styringen og retningen på et
prosjekt, og dermed er det lett å glemme den drivkraften som kommer fra barnas engasjement og
fasinasjon (Kjær, 2016).
Det eneste vi har planlagt i forkant av dette prosjektet er at temaet er teppe. Resten av prosjektet
skal vi planlegge sammen med barna.

Vi kommer til å starte prosjektet med å vise barna et konkret teppe og deretter prate om hva vi
kan gjøre med et teppe. Vi skal deretter følge barnas interesser og fordype oss i interessene som
oppstår. Det kan vær at prosjektet ender opp med å dreie seg om noe helt annet en teppet. Et
prosjektarbeid er et prosessorientert arbeid som ikke nødvendigvis har en begynnelse eller slutt,
men som handler om å finne dynamikken som oppstår mellom barna og temaet.
Selv om vi har språksamlinger, turdager, klubber og matlaging som vanlig, kommer prosjektet til
å prege hverdagen vår. Vi tar med barnas tanker, perspektiver og meninger i de planlagte
aktivitetene.
Vi gleder oss til å se hvor veien går i dette prosjektet. Det blir en lærerik og spennende
prosess både for barn og voksne.

Annet info
Brukerundersøkelsen:
Takk til alle som tok seg tid til å svare. Vi er veldig fornøyde med resultatene og de er
motiverende for videre arbeid. Men allikevel vet vi at vi har noen områder hvor vi kan forbedre
oss. Etter å ha gått gjennom og evaluert resultatene har vi på Askeladden bestemt oss for å jobbe
for å gjøre levering – og hentesituasjoner enda bedre.
Om morgenen ønsker vi at alle skal bli møtt i garderoben. Unntaket er frokosten, da ber vi dere
kommer inn på avdelingen ☺
På ettermiddagen ønsker vi at alle skal få høre litt om barnas dag. Noen perioder på
ettermiddagen kan det være travelt og mange kommer på en gang. Det er vanskelig for oss å
møte alle på en gang. Men hvis dere har noen spørsmål, vil høre om barnas dag eller vil prate må
dere ikke være redd for å ta tak i oss eller vente til vi er ”ledige” ☺
Vi setter stor pris på tilbakemeldingene vi har fått gjennom brukerundersøkelsen!

Språktiltaket

Fokusord
-

Viktig info

Lek
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Svart, hvit, rød, grønn, blå, rosa, fiolett, brun,
rødgul, gul
Teppe
Fantasi

-

Helene S er på Askeladden annenhver mandag (når Carol har fri)
23.februar er det karneval i barnehagen. Dere trenger ikke å ordne med kostymer. Vi ordner
alt i barnehagen. 😊
Det kan være lurt å ta en sjekk på regntøyet til barna. Mange strikker er slitt og kan dermed
ikke tas under støvlene.

Hipp Hipp Hurra for bursdagsbarna
01.02 Sondre Johan 6 år
15.02 Nikolai 4 år
19.02 Jorge
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