Månedsrapport januar 2022 Hvitveisen
I januar har vi fokusert på fagområdet «Antall, rom og form» fra rammeplanen for barnehagene, og det vil vi også fortsette med i februar. I rammeplanen står det at «Fagområdet
omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering,
orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å
stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger».
På Hvitveisen har vi hatt flere samlinger denne måneden med ulike tema hentet fra
fagområdet. En dag skulle vi stille oss opp etter høyde, fra den høyeste til den laveste.
Da måtte barna stå rygg mot rygg, og så hjalp vi hverandre med å måle. En annen gang fikk
de ta med skoene sine på samling, og da utforsket vi skostørrelser ved å måle dem mot
hverandre. Vi har også øvd på å sortere lekedyr, blant annet etter art, utseende, og om de er
kjøttetere eller planteetere. Videre hadde vi en aktivitet hvor barna fikk kjenne på ulike
geometriske former, som lå gjemt i en pose. De måtte forklare hva de kjente, uten å fortelle
navnet på formen. For eksempel kunne man fortelle at man kjente en form uten kanter.
Deretter måtte de andre barna resonnere seg frem til hvilken form det kunne være. Vi har
også brukt klosser i forskjellige størrelser for å utforske begrepene mengde og antall.
Når det gjelder telling, så har vi blant annet fortalt eventyret om «Geitekillingen som kunne
telle til ti», og vi har telt på fingrene våre.
Utenom samlingene har vi lagt til rette for lek som krever matematisk tenkning. Blant annet
har vi materialer til konstruksjonslek, som for eksempel duplo og clicks. Barna er utrolig
fantasifulle når de bygger, og samtidig får de erfaring med hvordan klossene må plasseres for
å skape en solid konstruksjon. Etter mye prøving og feiling, så var det en gjeng som klarte å
bygge et duplotårn som strakte seg helt opp til taket! Vi har også en del spill tilgjengelig for
barna, og da må de både resonnere og søke løsninger. Noen av dem lagde til og med sine egne
spill! Ved hjelp av ark og blyant spilte de «Tre på rad», mens duplobrettene ble til ulike
labyrinter som man skulle komme seg ut av. En kreativ gjeng!
Hilsen oss på Hvitveisen

