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EVALUERING MARS
I månedene mars og april vil temaet være «det som spirer og gror». Ved hjelp
av bøker, bilder og filmer skal vi kikke litt og kanskje lære litt om det som snart
vi begynne å spire og gro utenfor dørene våre. Barna skal få være med å plante
ulike frukter, grønnsaker og urter. Hva skjer om vi putter en eplestein eller et
frø fra paprikaen oppi jord?
Det var omtrent her vi startet våren på Snehvit. Vi har laget små drivhus og
plantet i melkekartonger. Vi har plantet mais, rødbeter, ruccula, rødbeter,
svartrot, sukkererter og gulrøtter for å nevne noe. Nysgjerrig har barna fulgt
med på de små spirene som har dukket opp av jorden. Så får vi håpe på fint vær
fremover, slik at vi kan plante spirene våre ut.
Våre digitale fredager har vært spennende og lærerike, både for store og
små. Vi har vært innom fotografering, 3D tegning og lesing av E-bok.
Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med
barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som
arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna
utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.
RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN
Barna fikk utdelt kamera til å ta bilder med, de byttet på slik at alle fikk være
med. Sammen med barna la vi bildene over på PC slik at vi ved hjelp av projektor
kunne se dem store på veggen. Stor glede over å se både egne og andre sine bilder.
3D tegning har vi også prøvd på. Vi printet ut tegninger med en QR-kode og
ved hjelp av en app på telefonen eller nettbrettet så blir tegningen vi
fargelegger til levende bilder.
Siste fredagen så fikk barna spørsmål om hva vi kan bruke nettbrettet/Ipaden
til. Spille, se film, høre eventyr, pusle, fargelegge; dette hadde de peiling på. Når
de fikk høre at det gikk an å lese bok, så trodde de ikke helt på det. Vi fordelte
oss i grupper og leste, trykket og snakket oss gjennom E-boken Nesen.
Noen observante øyne la merke til noen andre apper mens vi holdt på. Blant annet
et sjakkspill og et app der vi kan lage egne puslespill. Appen med puslespill går ut
på å ta et bilde som igjen blir til et puslespill. Dermed har vi fått øve på etisk
dømmekraft knyttet til digitale medier. For før en tar bildet, må en spørre om
det er greit om det bildet blir brukt til å lage puslespill.

Atter en gang har vi flyttet litt på møblene våre igjen. Vi er stadig på jakt etter
å skape små rom og legge til rette for god lek. Sofaen har kommet seg inn på
avdelingen igjen og duploen har flyttet inn på rommet der sofaen stod tidligere.
Det har ført til mye god lek med duploen, samtidig som vi faktisk får lest litt mer
bøker.
Etter noen måneder på loftet så har vi flyttet kjøkkenkroken inn på
avdelingen igjen. Til stor glede for små kokker som lager mang en god rett
som de gladelig serverer den som måtte komme på besøk.
7 mars var det “Barnas dag”. “Får me bestemma alt” var første spørsmål som
kom. “Joda, nesten alt” var svaret de fikk. Dagen inneholdt det meste av det som
går an å finne på her på bruket.
Til slutt må i ikke glemme “Ein blåe dag” siste fredag i mars. Vikingflagg,
vikingsanger, blått og hvitt har preget avdelingen de siste ukene. Det
ryktes om et besøk til Jåttåvågen. Dette kan bli spennende.

HVA SKJER I APRIL:
Over til hva som skjer i april. Vi drar temaet “Det som spirer og gror” videre til
april. Denne måneden blir preget av påske og våre tradisjonelle
påskeforberedelser her på bruket.
I anledning Verdens bokdag 24 april drar vi til biblioteket 1 og 4 april
for å låne noen nye og spennende bøker. Blir været bra disse dagene, tar
vi med lunsj og tar hele dagen ute.

LITT SÅNN DIVERSE:
Det er kjekt med ha-med-dager, men for å sikre litt variasjon i det som tas med
legger vi noen føringer på hva som blir med i sekken fredagene fremover. Så følg
med.
6 juni blir det tur for Skoleklubben og 14 juni blir det avslutningsfest for
samme gjengen. Viktig at foreldre til disse holder av 14 juni. Da vil dere bli
invitert på fest.
10 april fyller Evander 5 år og 17 april fyller Karsten 4. Vi gleder oss til
feiring.
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