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I denne måneden har vi blitt kjent med en ny person i Anne-Chat. Vestly sin verden. Han heter Ole
Aleksander Filibom-bom-bom. Han bor i en blokk sammen med mamma, pappa og hunden Puffen. Vi
har hørt på 3 kapitler av lydbok om han: 1. Hvor han bor 2. Han steller hjemme og 3. Han får en ny
venn. Når vi lytter til fortellingene finner vi oss en god stilling og slapper helt av. Noen barn ligger og
noen sitter. Det er godt å få seg en slik pause i løpet av dagen, der vi kan bare lytte. Vi stopper også
opp inn i mellom og snakker litt om det vi har hørt på, før vi går videre. Barna har mye på hjertet og
mange fine og artige tanker om det de har hørt.
Vi har også spilt en del spill denne måneden. Både påskespillet (som er en variasjon av stigespillet),
«pang» og lotto. Alle de her er fine språkspill, der barna skal benevne det de ser på bildene de
kommer til. Nye puslespill har vi også leita frem. Her sitter barna å hjelper hverandre når noe er
vanskelig. Vi har mange fine samtaler/undringer rundt det vi holder på med og de er gode på å hjelpe
hverandre.
I og med at vi i denne måneden måtte begynne å jobbe på rødt nivå i bhg, så ble dagene våre litt
annerledes enn det vi først hadde planlagt. Vi måtte dele både personalet og barna i to grupper, og
avdelingen måtte deles i to. Dagen før dette tredde i kraft hadde vi en fin samling med dem, der vi
gikk igjennom hva som skulle skje og hvorfor. Vi var alle litt spente på hvordan dette skulle fungere.
Det at barna ikke kunne få leke der de ville og med hvem de lenger, at vi ikke kunne gå på den doen
vi vil osv. Det var nok litt rart for alle den første uka, men så kom vi godt inn i det og barna er kjempe
flinke til å tilpasse seg. De spør når de lurer på noe og de hjelper hverandre til å huske på «reglene»
våre.
Påsken og de aktivitetene som hører den til ble også litt annerledes. Men vi har fått laga mye fint og
forskjellig. Barna har kommet med innspill og ønsker og vi har funnet frem materialer slik at de har
kunne lage det de har hatt ønske om. Det har blitt mye spennende og fint 😊
Mye utetid har det også blitt denne perioden. Vi har hatt ulike plasser å leke på, både inne i
barnehagen, på parkeringsplassen, skogen, lekeplassen i gulspurvlia og ellers andre turer i
nærområdet vårt. Et spørsmål som har gått igjen; «Hvor skal vi leke i dag?»….jipp… da kan vi… Barn
er kreative og finner som regel alltid på noe spennende å gøy der de er. Vi undrer oss sammen og
lager mye gøy. Vi har heldigvis hatt mye godt vær, som har gjort at vi kan være mye ute i denne
perioden. Dette er godt for både små og store mennesker 😉 Vi har laga snøhus, hus til små
innsekter som har dukka opp, vi har sett etter vårtegn, laga fine tegninger av kritt på asfalten som var
tørr, vi har hakka is slik at den tiner fortere, vi har studert ting/dyr i forstørrelsesglass og vi gleder oss
til mer fint vær der vi kan være mye ute og undre oss sammen.
Leken i gruppene har vært god og vi ser frem til en fin April, med alt det en måtte bringe med seg 😊

