Månedsbrev for
Bukkene bruse

Februar 2020
Stein

Januar
Januar måned ble litt annerledes enn planlagt på grunn av sykdom i personale.
Derfor har aktiviteter som tur og forming blitt litt tilsidesatt denne måneden, men det
er noe vi ser frem til å starte med igjen i februar. Noe vi derimot har gjort mye av
denne måneden å ha lekegrupper. Fordelen med å dele oss inn i mindre grupper er
at det gir barna mer rom og ro for å være fullt og helt tilstede i situasjonen uten å bli
distrahert over hva alle andre gjør. Bukkene er jo en nysgjerrig gjeng som gjerne vil
ha med seg alt som skjer, så det er nyttig å øve oss på å holde fokus.
I januar hadde vi førstehjelpsuke noe som barna likte veldig godt. Spesielt
bamsedagen var veldig populær. På “venterommet” fikk barna se bamselegen på
storskjerm før de fikk komme inn på legekontoret hvor bamsen fikk sprøyte, plaster
og litt medisin. I løpet av uka hadde vi også besøk av bamsen Henry som alltid er så
uheldig og faller og slår seg. Her var budskapet at vi må spørre om det går bra når vi
ser noen er lei seg for deretter hente en voksen som kan hjelpe. Selv om noen av
barna var langt mer opptatte av hva Henry hadde i sekken sin. Førstehjelpsuken har
inspirert barna til å videreutvikle doktor-leken som de allerede er så glad i. De bytter
på å være doktor for hverandre, bamsene og dukkene. Ellers er sangen “Ted trøster”
fra vennebyen blitt spilt utallige ganger på bukkene denne uka og har festa seg i
hjernebarken på oss fleste, så den blir nok med videre inn i februar.

Februar
Barna fyller lommene sine med stein når vi er ute på tur, de lager små steinsamlinger
i bøttene og bruker de store steinene som sklie. Barn har en slags naturlig
nysgjerrighet og fascinasjon over stein som vi voksne kanskje ikke alltid helt forstår
oss på. Dette er et tema vi ønsker å gjøre noe mer med og skal dermed ha et felles
prosjekt i barnehagen som skal omhandle stein i februar.
Vi kommer til å samarbeide med Tornerose og skal i den anledning gå på tur
sammen hver tirsdag. Det vil dermed bli litt bytting frem og tilbake på turdagene
denne måneden, slik at alle skal få være med. Sammen skal vi gå på skattejakt etter
ulike typer stein som vi kan samle på i barnehagen. Sammen med barna ønsker vi
også å lage en “gledesstein” hvor det står en hyggelig beskjed på, som for eksempel
“ha en strålende dag”. Barna skal få velge et sted på turen hvor de ønsker å legge
gledessteinen, slik at andre turgåere kan få en fin overraskelse. Målet er å skape
gode opplevelser sammen med hverandre og samtidig gjøre noe hyggelig for andre.

Vi voksne skal legge til rette for å dra “stein interessen” til barna videre i ulike
formingsaktiviteter, i uteleken og ta dem i bruk i samling, men vi lar barna medvirke
under hele prosessen slik at veien blir litt til som vi går. Barna er tross alt ekspertene
på dette området og vi voksne må lære av barnas fascinasjon. Sammen med barna
kan vi undre oss over at noen steiner glitrer, noen er runde og andre er helt hvite. Vi
skal utforske ulike former av stein, slippe utforskertrangen løs og utfordre
kreativiteten.

“I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og
utforskertrang.” (Rammeplanen)
I slutten av måneden skal vi markere prosjektets slutt ved å sette opp en pop-up
utstilling på fellesrommet. Her tenker vi at alle avdelingene skal vise frem det man
har jobbet med hele måneden. Da vil det bli mulighet for dere foreldre å ta en tur
innom fellesrommet for å ta en titt :)

Månedens sanger
•
•
•
•

Ted trøster
Jeg er glad (være sammen)
Jeg er sint (være sammen)
Vi er venner (være sammen)

Bursdager:
•
•

HIPP HIPP HURRA
Endre 2år – 7 februar
Anna 3 år – 23 februar

Informasjon:
•

Claudia kommer til å være inne hos oss frem til sommeren og Tonje skal være
med Caleb 😊
• 20. Februar er det karneval i barnehagen, vi lager kostymer sammen med
barna i forkant av denne dagen!
• Husk å merk klær med barnas navn! Mangler dere noe, se gjerne på veggen i
garderoben hvor vi henger opp klær, eller spør oss gjerne.
• Vi får fortsatt levert varm mat hver mandag. I tillegg vil vi få servert mat
annenhver torsdag og lager mat med Tornerose annenhver fredag, slik at vi
har to varme måltider i løpet av uken.
Hilsen Tonje, Monica, Claudia, Aldona og Louise ☺
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