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EVENTYR

Februar
Tema for februar var drama. Vi introduserte barna for eventyret om
Skinnvotten, De tre små grisene og Geitekillingen som kunne telle til 10. Vi
bestemte oss fort for å fordype oss i geitekillingen. Vi så både at dette fenget
barna, og at vi hadde tilgang på mange ulike måter å formidle det på. I løpet av
måneden har barna fått høre eventyret med flanellograf, med konkreter, på
film, vi har dramatisert det og barna har lekt mye med figurene. Vi har også
hatt en del lek med hånddukker.
Denne måneden har vi hatt en del forming. Dette er noe vi har følt vi har fått
gjort lite av det siste halvåret, så det var kjekt å få litt nytt opp på veggene. Vi
har fremdeles noen barn som er litt skeptiske til maling, så vi ha prøvd å
normalisere det mest mulig for at alle barna skal oppleve skapergleden og
mestringsfølelsen som for mange følger med formingen. Før har vi for det
meste malt inne på et rom med en voksen og 1-3 barn. Denne måneden har vi
også malt inne på selve avdelingen og opp til 6 barn samtidig. Vi ønsker ikke å
presse de som er skeptiske, men tar de med slik at de kan se hva de andre gjør
frem til de er klar til å prøve selv.
På karnevalet hadde alle barna på seg kostymene de selv hadde malt. Vi hadde
kyr, griser, okse, hest, katt og sauer. På fellesrommet viste alle avdelingene
frem kostymer og barna på stor avdeling dramatiserte eventyret om
Skinnvotten for oss på ulike måter. Etterpå hadde vi Pinata inne på avdelingen
(med sjokolade) og god lunsj med hamburgere, saft og is. Barna snakket som
vanlig mest om is og sjokolade når de skulle gjenfortelle denne dagen til
foreldrene.
Etter denne måneden ser vi enda tydeligere enn før at barna elsker eventyr. Vi
velger derfor å fortsette med det som tema den neste måneden.

Mars
Vi fortsetter med eventyr og ønsker denne måneden å introdusere barna for
Gullhår og de tre bjørnene. Vi kommer også til å fortsette å fortelle og
dramatisere eventyr som de kjenner fra før. Vi gjør det ene lekerommet på
avdelingen om til et eventyrrom som skal inspirere barna til lek, dramatisering
og skaperglede. Her vil vi ha rekvisitter tilgjengelig for å leke ut både eventyret
om Gullhår, Bukkene Bruse og eventuelle andre eventyr som vi ser at fenger
barna.

«Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å
bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape
kunstneriske og kulturelle uttrykk» Rammeplan for barnehagen, 2017 s. 50
Allerede 7. mars er vi klar for Barnas dag igjen. Det er en dag for barna hvor vi
legger til rette for det som vi vet, tror og tenker at barna kommer til å elske.
Planen for dagen er åpen, men vi har tanker om baking, plastelina og
BabyShark 😊
Denne måneden skal vi endelig komme i gang igjen med Knøtteklubb sammen
med Bukkene. Det har blitt avlyst de siste to månedene pga. tilvenning på
begge avdelinger, sykdom og kostymelaging til karneval. Men nå er vi klar til å
leke sammen igjen på tvers av avdelingene.
I løpet av våren vil vi gå på tur hjem til de eldste barnas hus. Vi har tidligere
erfart at det er veldig stas for barna å få vise hvor de bor. Vi begynner med
disse turene på tirsdager i mars og fortsetter utover april og mai til alle de
eldste barna har fått vist frem sitt hus. Alt etter hvor lange turene er så har vi
tidligere også gjerne lekt litt på barnas nærmeste lekeplass.
Rett etter påske markerer vi verdens bokdag i barnehagen. Før den dagen skal
alle i personalet ha vært på biblioteket og lånt seg en bok til dialogisk lesing. Vi
benytter anledningen til å ta med de eldste barna på busstur til biblioteket i
små grupper.
Siste fredag før seriestart har vi i mange år markert «Ein blåe dag» til ære for
Viking. Denne dagen kler vi oss i blå og hvite klær, leker med ball og synger
vikingsanger.

Bursdager:
- 1. mars – Lena 2 år
- 16. mars – Marie 2 år

Info
- Therese er tilbake 100% fra 1. mars
- Anita kommer til å fortsette å være en del inne hos oss, men hun hjelper også til
der det trengs på andre avdelinger.

Aldona, Anita, Therese, Emilie, Siri og Line

1.
Lena 2 år
Fellesrom

Varm mat:
Pølsepizza med
grov bunn
4.
Tur

5.
Lekegrupper

6.
Knøtteklubb

Tur

7.

Barnas
dag

Varm mat:
Fiskeburger med
tomat og agurk

Varm mat:
Kyllingstrimler i mild
karrisaus
11.
Tur

12.
Lekegrupper

13.
Knøtteklubb

Tur

14.
Morgentrim

15.
Marie 2 år

Lekegrupper

Fellesrom

Varm mat:
Lys lapskaus med
pølser

18.
IKT

Varm mat:
Kyllingboller i
fløtesaus med
potetbåter og
grønnsaksbladning
19.
Lekegrupper

20.
Knøtteklubb

Tur

21.
Morgentrim

22.
Felles matlaging
med Bukkene

Lekegrupper

Varm mat:
Potet- og
purreløksuppe med
bacon
25.
Tur

8.
Fellesrom

Varm mat:
Grove horn med
ost og skinke
26.
Lekegrupper
Busstur til
biblioteket

27.
Knøtteklubb

28.
Morgentrim

29.
Ein blåe dag

Lekegrupper
Busstur til
biblioteket

Varm mat:
Kjøttboller, brun
saus, poteter,
gulrot og blomkål

Varm mat:
Havregrøt

