«Vi

lærer om de ulike
bergartene»

Månedsbrev for
februar
Askeladden

Evaluering av januar:
Nå er snart januar forbi og det nærmer seg vår. Januar var en måned vi brukte til å «lande» litt etter
en lang juleferie for mange. Vi brukte de 2 første ukene til å komme inn i barnehagerutinene igjen og
dagene ble som de var før jul med turer mandag og tirsdag, klubber onsdag, grupper torsdag og
smågrupper/ språksamling på fredagen.
Jorge var tilbake fra permisjon og alle var veldig glade for å se han igjen😊
Den 3. uken i januar hadde vi førstehjelpsuke. Vi laget sykehus på avdelingen som ble veldig
populært og innbydde til mye god lek. Barna har satt sprøyter, bandasjert skadde ben og armer, og
tatt godt vare på hverandre. Vi har lest bøker, lærte oss hvem vi skal ringe om noen er skadet, det
brenner eller det kommer en tyv. Vi fikk besøk av Henry som er en klok gutt, men dessverre veldig
uheldig. Han lærte oss hva vi skal gjøre om vi skjærer oss, får skrubbsår, kul, brenner oss o.l. Han er
utrolig god i førstehjelp, så han hadde masse nyttig å lære oss. Høydepunktet på uken var kanskje
bamsedagen der alle hadde med en bamse og disse hadde mange forskjellige sykdommer. Heldigvis
reise de alle hjem friske den dagen😊

Plan for februar: «Steinprosjekt»
Vi har allerede tjuvstartet litt på prosjektet vi skal ha i februar. Hele måneden skal handle om stein. Vi
har hatt en introduksjon om temaet der barna har lært hva de ulike bergartene heter. Disse
bergartene kaller vi Magmatisk(prikkete stener), metamorfe(stripete stener) og sedimentær(lag på
lag stener).
Vi har samlet masse stein på tur. Både lommer og hetter var fulle. Disse vil vi stille ut slik at dere
foreldre kan se alle de forskjellige stenene vi har funnet. Hver uke framover vil vi konsentrere oss om
en type bergart. Vi skal ha formingsaktiviteter der vi skal lage ting av sten, vi skal ha eksperimenter
som å lage en vulkan og kanskje blir vi ekte geologer som finner fossiler i sandkassen. I tillegg vil vi ha
samlinger om temaet, vi har lånt bøker på biblioteket som er spennende å se i og vi vil vise
filmsnutter som viser hvordan de forskjellige steinene blir til. Vi gleder oss til en lærerik og
spennende måned.
Innimellom prosjektet sten vil vi fortsette med vennebøkene, ha språksamlinger og bruke
fellesrommet som vanlig.
Første uke: magmatiske bergarter (prikkete
stein)
Fokusord: Prikkete, stripete, lag-på-lag,
Andre uke: Metamorfe-bergarter (stripete stein)

Viktige datoer i februar:

Tredje uke: Sedimentær bergarter (lag på lag
stein)
06.02 Samenes dag (Vi blir mest sannsynlig ute store deler av dagen så husk varmt tøy)
04.02 Arkeologisk museum (bare for skoleklubben)

20.01 Karneval (vi lager kostymer i barnehagen)

HIPP HIPP HURRA!! For bursdagsbarnet:
15.02 Nikolai 6 år, hipp hurra!!
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