MÅNEDRAPPORT HVITVEISEN JANUAR 2019
Fagområde: Antall, rom og form.
Hjertevekst: Høre på andre.
Da var årets første måned over, den har gitt oss mye snø og nydelige vinterdager ☺
Dette har gitt oss muligheten til å kose oss masse i snøen, med aking, lek på snøhaugen og
skigåing mm. Heldigvis har gradestokken stort sett vært på vår side, med deilige
minusgrader. (heldigvis ikke for mange) ☺
Vi er glade for at Jane er tilbake. Og Rebekka er tilbake fra permisjon 4 februar.
Velkommen tilbake begge to.
To tirsdager har vi hatt en elev (Marie) fra Bjørkelangen skole hos oss, hun kommer tre
tirsdager til.
Hakkespettene er i siste innspurt før Regnbuekoret’s konsert, de har vært på øvelse og de
har sunget for de gamle på Sykehjemmet. Nå venter Generalprøven og konserten til helga. Vi
har noen veldig spente unger ☺ ☺
Onsdag 23 januar hadde vi MOROL, med masse fin vinteraktivitet ute. Knallfine skiløyper,
noen tok veldig mange runder ☺ Fin lek i akebakken, kasting på bøttetårn, musikk i
høytalere og en fantastisk speeaker. Hun dro i gang OL-floka og musikk som ga mye
bevegelses-glede blant store og små. Alle ble heia frem i skiløypa av publikum og speakeren.
Barna fikk hver sin medalje og diplom for deltagelse. Vi avsluttet med pølsebod gjennom
vinduene og alle fikk deilig varm saft.
På fellessamlingen hadde vi besøk av Kasper, Jesper og Jonathan. De røvet mange former og
vi måtte hjelpe dem å sortere de på plass. Barna var kjempeivrige.
Akkurat i månedsskifte hadde vi en vellykket brannøvelse, barna har blitt kjempegode til å
følge beskjedene og vet godt hva de skal gjøre ☺
Vi har jobbet en del med former, begreper og antall i små grupper. Vi har spilt spill, lagt
puslespill og hatt masse fin konstruksjonslek av ulik art. I spill lærer vi å vente på tur, og høre
på hverandre. Dette øver vi også på ved matbordet og i samlingene, da det er viktig at alle
får fortelle noe og at de andre lytter og er rolige.
Vi har begynt å snakke med barna om Samene. Hvordan de bor, om reinsdyrene, flagget og
nasjonaldrakta. Vi har hengt opp en del bilder, og fargelagt flagget. Vi markerer dette i
barnehagen 6 februar på Samefolkets dag ☺.
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