Månedsrapport Januar ’22 Blåveisen
Vårt fokusområde fra rammeplanen denne måneden er; Antall, rom og form. Hva
innebærer så dette? I følge rammeplanen skal dette fagområdet blant annet
stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning. Vi skal
gjennom samtaler og oppdagelser, undre oss sammen over matematiske
sammenhenger, jobbe med begreper, leke med tall, mengder, størrelser,
sammenligning, sortering osv.
Alt dette er en del av hverdagen vår i barnehagen. Denne måneden har vi spilt
mye spill, vi har pusla, perla med og uten mønster, tenkt hvor mange trenger jeg
av denne fargen for å komme videre?, hvilken brikke trenger jeg her som passer
i bildet?, hvordan skal vi bygge sammen for at det skal bli høyt nok eller langt
nok?, Hva trenger jeg for å gjøre ferdig dette huset osv. I tillegg til det som er
nevnt over har vi brukt treklosser, duplo, biler, dyr, papir, saks, lim og vi har laga
oss målepinner av pinner som vi har funnet ute på tur i skogen. De har vi pynta
med fin maling. Vi har også laga fine snømenn ved hjelp av ulike former.
Bilder på gulvet er også i bruk. Her er det mange fine og undrende samtaler både
blant barna og mellom voksne og barn. Her har vi blant annet fokus i samtalene
på ulike begreper som; over, under, ved siden av, mellom, bak, foran osv. For
førskolebarna kan vi også jobbe med at de skal få forklare hvor en ting er uten å
peke på.
I samling har vi hørt på ulike eventyr. Blant annet eventyret om «Geitekillingen
som kunne telle til ti». Dette eventyret henger oppe på veggen, slik at barna også
nå kan leke seg gjennom det og fortelle det til hverandre ved hjelp av
konkretene som henger tilgjengelig.
Ute er det også mye undring, erfaringer og problemløsninger. Hvor fort går det i
akebakken, hvem kommer lengst, hvor høyt kan jeg klatre, hva trenger jeg for å
komme meg opp denne bakken, hvor er det lurest å gå når det er glatt, hvilken
pinne er lengst av den du har og jeg har, hvor stor pass trenger vi her for at alle
skal få være med, hvor mange er det plass til under dette treet osv. Det er gøy
å være med barna i ulike tankerekker og se hvordan de løser ulike oppgaver og
utfordringer. Noen vil gjerne klare selv, mens andre helst vil ha hjelp ganske
fort.
Dette fokusområdet vil vi ta med oss videre inn i Februar. I tillegg til jobbing
rundt Samefolkets dag og Karneval 😊

