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Godt nyttår og velkommen tilbake i barnehagen

. Vi

håper at alle har hatt en fin jul og er klar for å ta
fatt på det nye året. Og spesielt velkommen til
Nikoline og Hassan.
Desember
I desember hadde vi kalender hvor vi åpnet en konvolutt hver dag for
å se hva vi skulle gjøre. I konvoluttene sto det blant annet at vi skulle
pynte avdelingen, ha julegaveverksted, nissefest, julebord,
adventsamling og gå på tur med pepperkaker og kakao. Dette gav oss
mange gode opplevelser sammen.
På Tornerose besto måneden av lite stress og mye kos. Hverdagen
var juleinspirert med julesanger, julepynt, julestemning og
juleaktiviteter, og vi opprettholdt de vanlige rutinene og hadde mye
rom for lek. Vi ser at de gode rutinene vi har gir barna en god og
trygg hverdag.

Januar
I januar begynner både Nikoline og Hassan hos oss, vi gleder oss
veldig til å bli kjent med dem og familien.
Vi skal vi ha fokus på kroppen vår denne måneden, da kommer vi til å
ha «besøk» av Henry. (Henry-opplegget er utviklet for å øke barns
bevissthet om, kjennskap til og interesse for førstehjelp.
Samtidig handler det om å utvikle omsorgsevne, ansvar og
hjelpevilje hos barna og å spre kunnskap om Røde Kors'
kjerneverdier som humanitet og nøytralitet. Ideen om at selv
små barn kan ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp er en viktig

del av Henry-opplegget).I uke 3 er det førstehjelpsuke som er felles i

hele barnehagen. Den uka lager vi et eget lekesykehus på avdelingen
og har mye doktorlek. Vi kommer til å ha fokus på å vise omsorg og å
hjelpe hverandre. Uken avrundes med Bamsedag og Bamsesykehus på
fredagen, der alle tar med sin egen bamse.
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
Rammeplanen 2017, s. 49

Språksamling
I språksamlingene i januar skal vi ha fortellingen «Gutten som hadde
vondt». Denne fortellingen handler om å trenge hjelp, be om hjelp, gi
omsorg, ta imot råd, få støtte og trøst og en felles glede når ting
ordner seg.
Fokusord: gå, snurre, hoppe, bøye, sove, vondt, gutt, rev, hare, mus,
ugle, hodet, mage, kne og Tå..
Sanger og regler: «hode, skulder, kne og tå» og «Tommelfinger,
tommelfinger, hvor er du?»
Vi kommer også til å bruke boka «fra topp til tå» av Eric Carle, der vi
treffer mange ulike dyr og vi gjør bevegelsene som dyrene gjør.
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