Prosjekt teppe

Månedsbrev for Mars
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Februar
I februar bega vi oss ut på noe veldig spennendes nytt for oss. Vi har hatt prosjekt der tema
var teppe. Før vi begynte med prosjektet, delte vi oss opp i grupper og snakket med barna
over hva vi kunne gjøre denne måneden med objektet som var et teppe. Det var veldig viktig
for oss voksne at vi ikke sa selve ordet teppe, for vi ville ikke at barna skulle henge seg opp på
teppe og begrense deres fantasi. Alle barna kom med mange gode forslag, og det meste gikk i
flygende teppe, reise, piknik, reise til Afrika, legoland, gran Canaria osv. …
Siden det var stor interesse for flygende teppe og reise, så tok vi tak i dette og fokuserte oss i
dette. Dagene har vært veldig åpne og før vi bega oss ut til nye eventyr så samlet vi oss
sammen i garderoben og hadde morgensamling for å planlegge dagen med barna. Siden det
var mye reising på oss, laget vi hver vår pass og fikk printet ut flybilletter. Vi har reist til
Danmark og vært og besøkt Legoland og reist til Afrika og vært på safaritur og sett mange
flotte dyr som bor der. Til dette prosjektet har vi fått bruke mye ikt, der vi har tatt i bruk
projektoren og funnet fram youtube videoer av blant annet fly simulator, berg og dalbane og
safari tur.
Denne måneden har det vært stor interesse for spill og dette synes vi er kjempekjekt😊 det går
mye i blant annet den forsvunnede diamanten. Så spill er noe vi kommer til å bygge videre på.

Karneval
Karneval var som alltid noe både barn og voksne så fram til og dagen skuffet ikke i år heller.
Tema som vi hadde valgt for årets kostymer var etter å ha sett interessen for hva
barnegruppen hadde og det falt da på Afrika og den forsvunnede diamanten. Barna jobbet
kjempebra med deres kostymer og sluttproduktet ble kjempebra!!
Det var topp stemning fra dagen startet til dagen sluttet. Vi startet karneval på fellesrommet
der hver avdeling fortalte om hva tema på deres kostymer var og en liten fremførelse. Deretter
var det fellesdans med dansekoordinator Asja. Vi slo pinata på avdeling og spiste en god lunsj
på fellesrommet sammen med Snehvit😊

Mars
«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 mars fortsetter vi med prosjekt teppe. Dette skal vi fortsette med til midten av mars. Vi har
sett at reise og spesielt Afrika er av stor interesse for barnegruppen, og dette er noe vi tenker å
følge opp, og fordype oss mer i. Dagene kommer fortsatt til å være åpne og skulle interessen
falle av eller gå over til et nytt reisemål eller noe helt annet, skal vi bygge videre på barnas
interesser.

Språktiltaket

Fokusord

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

-

Viktig info
Barnas dag kommer tidlig i mars. Rettere sagt 01.03 Her skal vi dele gruppa og prate med
barna for å høre hva dem tenker om dagen og ha en liten brainstorming over hva vi kan finne
på. Dette blir gøy!!

«Endelig skal påskeegget fortæres,
og den flotte gulfargen æres,
etterpå bør man ta en tur på ski,
for å kvitte seg med godisen og tynn igjen bli.»

Påsken kommer i år også og vi kommer til å gjøre aktiviteter som hører til påsken, ha
verksted, synge sanger og sette oss ned med barna og prate om hva påsken handler om.-Info
kommer på eget skriv.
Foreldresamtaler for skolestartere
I mars starter vi med foreldresamtaler med foreldre som har skolestartere-info kommer på
eget skriv.
Skiftekurven
Det er viktig å se gjennom skiftekurven, for å se hva barnet ditt trenger og ikke trenger,
hva dem mangler og hva dem ikke mangler. Kurvene har blitt tatt ut i garderoben for
gjøre det lettere og mer oversiktlig for dere. Skulle det være spørsmål så snakke med
oss!! 😊
En blåe dag
Selv om Viking har rykket ned og ikke starter å spille før i april så holder vi ved tradisjonen
her i barnehagen og feirer en blåe dag tidlig i mars. Vi har trua!!!

Hipp hipp hurra for bursdagsbarnet ☺☺☺
Adrian, 6 år 03.03.12
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