MÅNEDSBREV FOR
TORNEROSE

MARS
LEK OG LEKEGRUPPER

Februar
I februar har vi prøvd oss på teppeprosjekt. Første dagen med teppe hadde vi samling
og Siri kom inn med det store teppet. Barna hjalp oss å pakke det ut, så begynte vi å
kjenne på det, se på det, lukte på det, noen valgte også å smake på det. Vi tok det rett
og slett inn med alle sansene. Noen av barna tok av seg sokkene og fikk kjenne
hvordan det kjentes ut under beina som sikker var en spennende sanseerfaring på det
lodne teppet.
En dag hadde Siri med seg Liam, Karsten, Malene og Erle ut på tur rund barnehagen
med teppet. De hadde teppet med seg på dissa, landet på teppet når de rutsjet, satt
på teppet i båten osv. Dette var veldig spennende for barna og det ble nok opplevd
ganske annerledes å få lov til å ha teppet med ut midt på vinteren.
Vi har flyttet teppet rundt på avdelingen, leste bøker på teppet og slappet av på det
mens vi har hørt på musikk. Videre har barna egentlig lekt ganske lite med teppet. Vi
merket at vi hadde litt lite å komme med for å inspirere barna til forskjellig lek med
teppe, og kombinert med en del sykdom i personalet førte dette til at teppet ble
nedprioritert. Vi valgte å heller ha fokus på barna og leken.
Etter å ha lest litt om Unni og Gunni som reiser på et flygende teppe valgte vi også å
sette oss opp på teppet for å fly en tur til Syden. Line hadde med en kjempestor
koffert med masse badeleker og badehåndklær, og vips så var vi i syden. Etter dette
ble temaet vårt Syden, som førte til «hula hula skjørt» på karnevalet.
Karnevalet var spennende og alle barna sto med store øyne når Askeladden og
Bukkene kom dansende inn i Sambatog for å hente oss om morgenen. Vi hang oss på
Sambatoget og ble med inn for å hente Snehvit med ut på fellesrommet. På
fellesrommet viste alle avdelingene frem sine kostymer og noen sang og dramatiserte
eventyr for oss. De eldste på Tornerose fulgte godt med mens de yngste ble litt
utålmodige når det ble for lenge å sitte stille. Lunsj med pølser og juice, og smoothie til
dessert var en kjempehit 😊
Det har blitt veldig lite språksamlinger i februar. I skrivende stund har vi bare
gjennomført en språksamling med Løven og Musa, men vi har lest om Unni og Gunni
på storskjerm noen ganger i løpet av måneden. Løven og musa er egentlig en veldig
kjekk fortelling som vi ønsker å bruke mer. Vi velger derfor å fortsette med
språksamlinger om løven og musa frem til påske.

Mars
Ettersom at teppeprosjektet ikke gikk helt som ønsket inne hos oss på Tornerose
avslutter vi det nå. Vi ser at en del av barna trenger hjelp i leken, så videre frem mot

påske velger vi å ha fokus på lek og lekegrupper. Vi kommer til å dele mye i grupper og
lukke dører mellom gruppene. Fokuset blir på å leke, dele, vente på tur, hjelpe
hverandre, være gode med hverandre og hvordan vi opprører oss mot hverandre. Det
er gjennom leken barna etablerer vennskap og vi ønsker derfor å hjelpe barna inn i
best mulig lek sammen med hverandre. Vi voksne skal vært tilstede i leken og bidra,
men vi skal sørge for at barna får en god blanding av voksenstyrt og barnestyrt lek.
Fremover kommer vi også til å tenke på hvem som skal over på stor avdeling sammen
til høsten når vi deler de eldste i grupper.

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen
kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring,
og for sosial og språklig samhandling. Rammeplan for barnehagen, s 20 (2017)

Barnas dag
1.mars er det klart for barnas dag igjen. Denne gangen bruker vi barnas dag til å
avslutte Sydenturen vår. Vi tar bassenget med inn på badet, tapper vann i det og lar
barna bade og kose seg i små grupper. Ta gjerne med badetøy/badebleie og håndkle
denne dagen.

Språksamlinger i mars
Vi fortsetter med «Løven og musa», med fokus på å hjelpe hverandre.

Bursdager:
-

25. Mars – Liam 3 år

Info:
-

Therese har vært en del sykemeldt med ryggen, men er på vei tilbake nå. Vi har
hatt Helene fult inne hos oss denne perioden.

-

Emilie har begynt i praksis hos oss. Hun har tatt nesten all teorien for å bli
barne- og ungdomsarbeider, men trenger mer praksis. Hun kommer til å være
hos oss en god stund fremover.

-

Minner om at barnehagen er stengt 2. april pga. planleggingsdag.

Therese, Aldona, Helene, Emilie, Siri og Line
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