Månedsrapport februar ’22 Blåveisen
Fagområdet fra Rammeplanen til barnehagen som har vært i fokus i Februar er: Antall,
rom og form. Vi har i løpet av denne måneden hatt en bevisst bruk av matematiske
begreper sammen med barna. Vi har sett på det som er større og mindre, lengre og
kortere, over, under, ved siden av, mellom, vi har telt, sett på det som er mest og minst
osv. Barna har virkelig jobbet og mye av begrepene hører vi igjen i hverdagen vår nå når
barna skal forklare hverandre noe eller at de «diskuterer» og undrer seg over ting. I
tillegg har vi pusla, spilt spill, perla og bygd mye med lego/duplo og laftepinner. Vi har
også laget målepinner for å finne ut av lengden på ting er. Blekkulf har også kommet opp
på veggen vår, der vi har målt hvor høye vi har blitt siden i fjor 😊 Her var det mange
stolte barn som har spist mye mat 😉
Februar er en måned der det også er to viktige tradisjoner som er fremtredende i
barnehagen. Det første vi ferier og markerer er Samefolketsdag den 6. Februar. I
forkant av denne dagen har vi sett på hva fargene i flagget til samene betyr, vi har telt
på samisk, øvd på «Hei jeg heter….og hva heter du?» snakka litt om hvordan samene bor,
hva en Gamme er og en lavvo osv. Her er mye spennende å se på i den samiske kulturen.
Vi avsluttet uka vår med en flott fellessamling, åpent hus der vi blant annet kunne kaste
lasso på en «rein», lage fine bilder av rein i nordlys og vi fikk servert en god lunsj;
jegergryte med reinskav, potetmos og tyttebær.
Når vi var ferdig med å markerer samene, så var det å hive seg rundt og forberede til
Karnevalet vårt. I år har vi hatt fokus på Albert Åberg og miljødetektiven Blekkulf. Så
da ble tema på de store avdelingene havet og hos de små hadde de laget til huset til
Albert med seng og det hele. Vi pynta avdelingen med mange fine fisker i regnbuens
farger og glitter. Blekkulf, RockeRolf, Haiall, Sprelline og den sleipe ålen kom også på
besøk på avdelingen vår. Engasjementet blant barna var stort og de drev aktiv nedtelling
til den store dagen da de kunne kle seg ut. Til og med Albert, Milla, Victor, Skybert og
pappa fikk på
Vinteren har liksom ikke kommet skikkelig i år, men vi har kosa oss ute så fort den har
kommet med litt snø til oss. Da har akebrett og akematter vært i flittig bruk.
Dessverre har vi ikke fått gjennomført vinteraktivitetsdagen vår i år slik som planlagt
og ski har det vært lite av da uteområdet vårt har hatt mye is i stedet for snø.
Sist i Februar laga barna fine fastelavensris med mye fjær på som de fikk med seg
hjem. Den dagen svevde det fjær på hele avdelingen 😉 og de ble skikkelig fine.

Nå gleder vi oss til å se hva Mars har å tilby 😊

