MÅNEDSBREV
S N E HV I T

DESEMBER
Desember var en måned med mange forventinger og tradisjonsrike opplevelser for både små og store i
barnehagen. Rampenissen kom på besøk, julegaver ble laget og mye sang og glede var noe av det som
preget hverdagen i desember måned.
Vi opplevde at barna koste seg og var både høyt og lavt og fulle i forventing på hva som skulle skje og det
som skulle komme.
Samtalene til barna denne måneden handlet selvsagt om rampenissen, hva var hans neste nissestrek,
hvordan vi kan lage en felle for å fange han. Samtalene handlet også om julegaveønsker, den ”virkelige”
nissen og undringer rundt om Jesus fantes eller ikke. Så en kan si at desember var også en måned for
undring og refleksjon. Det er spennende!

JANUAR
..Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur,
mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna;
- opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.
- blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen..
(Rammeplanen)
GODT NYTTÅR!
Barna forteller om gode dager hjemme med opplevelser og gaver. Det er også fint å se at barna har
funnet seg godt til rette i barnehagen igjen og de virker glad for å være tilbake.

Måneden fremover vil vi jobbe videre med fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse.
Denne månedens tema vil være HELSE
Vi fortalte barna at vi skulle ha om helse denne måneden. Hva er helse? spurte vi (som i seg selv er et
vanskelig ord) Det første som kommer fra barna er Helsesøster .. hva gjør hun da spør vi? Sjekker at vi ikke
er syke svarer barna. Vi snakket videre litt om hva helse kunne bety. Da kunne barna fortelle om bakterier
og virus. Noen begynte å fortelle om Karius og Baktus og at vi måtte pusse tennene våre slik at de ikke
kommer. – det har mamma og pappa sagt legger de til. Så dette må vi finne litt mer ut av.
Ut i fra hva barna var opptatt av vil vi utforske hva bakterier og virus er. Hvordan kan vi hindre at vi blir
syke? Hvordan ta vare på kroppen vår? I rammeplanen står det også om psykisk helse. Hvordan ta vare på
seg selv. Hva vil det si å være glad, lei seg, redd og sint? Vi vil ta for oss følelsene. Gjennom samlinger,
aktiviteter og formingsaktiviteter vil vi introduserer dette
Månedens fortelling er Karius og Baktus. Dette er et forslag av barna, da de vi snakket om hva helse
betydde. Barna snakket om bakterier i munnen og at vi måtte huske pusse
tennene.
Fokusord i januar: Helse, virus, bakterier, følelser, glad, sint, lei seg,
redd.
.

I slutten av denne måneden vil også en gruppe være med Ida i et prosjekt som hun er med i. Det handler
om å lage Multimodale fortellinger (for eksempel animasjonsfilm) med barn med inspirasjon fra en E-bok.
Da vil det komme en dame som er PHD-stipendiat for å observere og følge prosessen fra start til ferdig
produkt. Dette kan ikke alle være med på. Men det er en god start for å lære oss dette digitale verktøyet til
videre arbeid med resten av avdelingen. Foreldre til barn som er med i prosjektgruppa vil bli kontaktet for
samtykke og informasjon.

VIKTIGE DATOER
Onsdag 10. januar – Juletrefest fra kl 16
Se eget skriv og egen påmelding

Fredag 19. januar – Planleggingsdag
Barnehagen er stengt

Torsdag 25.- og fredag 26. januar – kokkekurs på Dokken v/badedammen
Vi deltar på kokkekurs i regi av Fra hage til mage. Barna får være med å lage mat.
Temaet er restemat. Så her kan kanskje barna lære dere foreldre noe etterpå !? 😉

BURSDAGER
Torsdag 18. januar – IDA 5 år
Lørdag 20. Januar - OLAV 5 ÅR

HIPP HURRA!! 😊
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