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Januar

Snehvit

Evaluering desember
Julen er en stemningsfull tid, det er mørkere ute, og vi skrur oftere av taklyset,
tenner lys på bordet. Vi dekorer, lager julepynt, henger opp hjerter og lar den
røde fargen gå igjen. Når julen fyller avdelingen, merker barna det. Vi ønsker å
skape en stemning der barn og voksne kjenner at «her er det godt å være».
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Dette var innledningen på desember, en måned fylt med hemmeligheter og
overraskelser. Hver dag med en konvolutt med plan for den aktuelle dagen.
Spenningen er stor hver dag for hva som skal skje.

Vi har vasket og pyntet, laget og sendt julekort, vært på kirkevandring i
Tjensvoll kirke, laget og pakket inn julegaver, feiret Lucia, vi har hatt
adventssamlinger, vi har hatt nissefest og hatt julebord for barna for å
nevne noe. Vi fikk til og med besøk av Rampenissen. På julebordet var det
dans for alle på fellesrommet.

Vi har etter beste evne fylt dagene med julekos og god stemning.

Språksamlinger: snakkepakken
«I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike
formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til
estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med
språk og kultur.»
Rammeplan for barnehager
Vi vet at det å lære språk har stor betydning for barnas utvikling, glede og trivsel,
derfor er språk tekst og kommunikasjon en viktig del av arbeidet i barnehagen.

I januar har vi satt av tid til den gode historien.; det blir mye eventyr og høytlesing
de neste ukene. Til dette har vi valgt å bruke Snakkepakken i de daglige
aktivitetene på Snehvit. Snakkepakken er et pedagogisk verktøy som brukes for
å styrke barnas språkutvikling.

Barna oppfatter og utvikler større forståelse for språket dersom
begrepene de ser og hører knyttes til konkrete handlinger. Innholdet i
snakkepakken er lagt opp slik at språktilegnelsen skjer gjennom
illustrasjoner, sanger, rim og regler og fortellinger.

Leken er barnas felles språk uavhengig av morsmål og bakgrunn, tanken bak
Snakkepakken er at innholdet skal være lystbetont slik at læringsprosessen blir
morsom, gir økt motivasjon og stimulerer til kreativitet. Mange av aktivitetene i
snakkepakken er basert på lek, både mellom voksne og barn og barna alene.
For mer informasjon se www.snakkepakken.no

______________________________førstehjelpsuke
I uken 14 – 18 januar har vi Førstehjelpsuke her i Tommeliten, uken avsluttes med

Bamsedag på fredagen. Den dagen har alle med seg hver sin bamse og vi lager
Bamsesykehus på avdelingen. Barna bytter på å være doktor selv og å følge bamsen
sin til doktoren. Etter besøket får alle medisin (nonstop).

Allerede mandagen den uken får vi besøk av Henry. Henry er uheldig. Han
faller ned fra treet, får kul i hodet, skjærer seg, klemmer hånden sin og
får skrubbsår på kneet. Målet med dukken er å lære barn hva man kan gjøre
for å hjelpe Henry, hvem som skal hjelpe han og hvor vi ringer.

Henrysettet inneholder en Henry – dukke, en liten førstehjelpssekk, et
pedagogisk veiledningshefte og en flipover med illustrasjoner over Henrys uhell.
Henry; «Førstehjelp for barnehagebarn» er et pedagogisk læringsopplegg
utviklet for barn mellom 3 – 6 år. Målet er å lære de eldste barna i barnehagen
om førstehjelp.
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