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KROPPEN

Godt nyttår og velkommen tilbake i barnehagen 😊 Vi håper alle
har hatt en fin jul og er klar for å ta fatt på det nye året.
Desember
I desember hadde vi kalender hvor vi åpnet en konvolutt hver dag for å se hva vi
skulle gjøre. Barna syntes etter hvert at det ble spenneden å åpne konvoluttene og
satte seg fint ned og fulgte med når vi skulle åpne. I konvoluttene sto det blant annet
at vi skulle pynte avdelingen, ha julegaveverksted, morgentrim, adventsamling og gå
på tur med pepperkaker og kakao.
Planen for desember blir nøye evaluert fra år til år, og vi sitter igjen med en følelse av
at vi er fornøyde med måneden. På Tornerose besto måneden av lite stress og mye
kos. Hverdagen var juleinspirert med julesanger, julepynt, julestemning og
juleaktiviteter, men vi opprettholdt de vanlige rutinene og hadde mye rom for lek.
Ellers i desember tok vi en del hygienehensyn for å prøve å unngå mange syke barn i
julen. Vi hadde et tilfelle av omgangssyke og noen tilfeller av forkjølelse og feber,
men det ble heldigvis lite smitte. Vi hadde ikke pålegg på bordene hele måneden, og
vi hadde ekstra fokus på vasking av leker.

Januar
Vi er i gang med nytt år, og nå i januar begynner Eirik hos oss. Han har vært en del på
besøk i desember, så han begynner å bli kjent på avdelingen. Vi gleder oss til å bli
enda bedre kjent med han i tiden som kommer.
I januar skal vi ha fokus på kroppen med kroppslige
utfordringer på fellesrommet og turer i ulendt
terreng. I uke 3 er det førstehjelpsuke felles i hele
barnehagen. Den uka lager vi et eget lekesykehus
på avdelingen og har mye fokus på doktorlek,
omsorg og å hjelpe hverandre. På mandagen får vi
besøk av dukka Henry som lærer oss litt om
førstehjelp. Målet er at dette skal inspirere leken
resten av uka. Uka avrundes med Bamsedag og
Bamsesykehus på fredagen!

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at
barna
- (…) får kjennskap til menneskekroppen (…)
- videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og
fysiske egenskaper
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Morgentrim
Etter en evaluering i personalet i høst skal vi hele våren prøve oss med felles
morgentrim på fellesrommet kun en dag i uka. Dette skyldes blant annet at det
passer på ulike tidspunkt for ulike avdelinger og at vi alle prøver å få til en hverdag
uten for mange brudd i lek og aktiviteter. De resterende 3 dagene (ingen morgentrim
på onsdagene) blir det morgentrim inne på avdelingen etter frokost. I januar er det
felles morgentrim på mandagene kl 9.15. Vi har derfor flyttet turdagen til tirsdager i
januar.

Språksamling
I språksamlingene i januar skal vi ha fortellingen «Gutten som hadde vondt».
Fokusord: gå, snurre, hoppe, bøye, sove, vondt, gutt, rev, hare, mus, ugle og skog.
Sanger og regler: «hode, skulder, kne og tå», «Lille Hasse Hare» og «Tommelfinger,
tommelfinger, hvor er du?»

Bursdager i januar
- 8. januar – Miriam 2 år

Info
- Juletrefest 8. januar – husk syltetøyglass slik at vi kan lage lykter
- Maledugnad 24. januar
- I februar har vi prosjekt som avsluttes med karneval. Vi lager kostymer til
karnevalet ut i fra prosjektet, så ikke kjøp antrekk til karneval 😊
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