Månedsbrev mars

Snehvit

Jeg fant jeg fant

EVALUERING FEBRUAR
Samenes dag ble markert 6. februar;
Vi vi markerte denne dagen ved å bli kjent hva en same er og hvor og hvordan de
lever. Sammen med Askeladden dro vi til Spidermannskogen. Der lagde vi bål og
mat sammen. En smakebit av reinsdyrkjøtt smakte vi også. Det var nesten som vi
følte oss som ekte samer. Barna fikk en god opplevelse og har i etterkant spurt om
når vi skal ha samenes dag igjen.

Prosjekt Stein;
Denne måneden har vi brukt til å utforske prikkete steiner, stripete steiner og lagpå-lagsteiner. Dette er et tema som har fenget godt og barna har fått en
begynnende forståelse av at det finnes ulike typer stein og hvordan de har blitt til.
Særlig lava og vulkaner har vært spennende. For å forstå at stein en gang har vært
flytende lava, brukte vi stearinlys og vann. Stearinen var lava og når det kjølt ned så
ble det hardt og altså til stein.

For å dokumentere det hele har barna fått en feltbok som de har limt inn bilder av hva
vi har gjort. Vi har i tillegg hatt et prosjektområde inne på avdelingen der vi har stil ut
og vist frem det vi har jobbet med. Det er der «Museumsleken» har foregått. Tidlig i
februar tok vi inn boken «Kubbe rydder» på avdelingen. Den handler om en
«kubbegutt» som rydder og sorterer alt han finner og lager til slutt et museum.
Spennende å se hvordan en bok kan sette sitt preg på leken blant barna.

Tre mandager har vi vært på ekskursjon ti Fluberget for å se på helleristninger.
Spennende for barna å se på hvordan stein ble brukt som «tegnepapir», altså
helleristninger. Mest spennende var det kanskje å rutsje på det glatte og våte
fjellet.

MARS: JEG FANT, JEG FANT
Vi fortsetter med satsningsområdet vårt Natur og Utelek når vi går over til mars, med
utgangspunkt i uttrykket «Jeg fant jeg fant» hentet fra eventyret Prinsessen som
ingen kunne målbinde.

Vi har lagt opp til 2 turer i uken denne uken; så mandager drar hele avdelingen til
samme sted, mens vi på torsdager går på tur i 2 grupper til hvert sitt sted. Mandagene

er planen at vi drar til Spidermannskogen. Der skal vi tenne bål, fortelle eventyr og lage
pinnebrød. Lite forbehold på vær og føreforhold.

Vi innleder turen med «jeg fant jeg fant», så skal vi lete etter det vi sier. Det vi finner
danner utgangspunkt i formingsdelen av tirsdagen. Er vi heldige så finner vi noe rart vi
kan bruke som brikker til spillene våre eller som vi kan bruke når vi leker museum.
Kanskje kan vi utvikle leken vår videre.
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp
om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal
introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og
redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Rammeplan for
barnehager
Målet vårt denne måneden er å finne noe som kan inspirere til ny lek, eller
videreutvikle det som allerede er. Å bevisst dra ut på tur for å finne noe bidrar
muligens til at barna er mer nysgjerrige og på jakt etter spennende ting å ta med seg til
barnehagen. Så kanskje vi kan få til noe av det som Rammeplanen sier noe om i løpet
av mars.

SPILLE – OG LESEGRUPPER
På fredagene skal vi ha spille og lesegrupper. Hver fredag vil 2 grupper jobbe med
boken Pinnemann og to grupper vil jobbe med Prinsessen som ingen kunne
målbinde. Etterpå så er det tid for å spille litt og kanskje kan vi bruke noe av det vi har
funnet på tur?
Når vi spiller så trener vi på samspill, turtaking og telling med terning.
Utfordrende nok for et barnehagebarn, men viktig læring.

FELLESROMMET
På fellesrommet vil vi ha søkelys på regelleker og sangleker. Eksempler på dette er
nappe hale, stiv heks, tikken, rødt lys og alle mine kyllinger. Dette er kjente leker
for barna. Dette er aktiviteter der barna får øvd seg på å håndtere at det ikke alltid går
som en har tenkt.
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