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Fokusområdet vårt fra rammeplanen denne måneden har vært: «Kommunikasjon, språk og
tekst»
Gjennom en hel dag kommuniserer vi på mange ulike plan, både verbalt og nonverbalt. En
del av vårt arbeid gjennom dagen blir da å hjelpe barna til å lytte og se den andre som de er i
samspill med. Hvordan ser ansiktet til den andre part ut? Hva kan vi gjøre når noen er lei seg
eller trenger hjelp? Hvordan kan jeg si ifra når det er noe jeg ikke vil? Osv. Vi veileder barna
til å bruke språket for å skape relasjoner, delta i lek og som et redskap til å løse konflikter og
utfordringer. Vi har i denne perioden lagt til rette for ulik typer rollelek i blant annet
familiekroken vår. Vi har hatt kafè, familielek, legekontor, hyttebygging, mm i denne kroken.
Vi har endra litt på lekemiljøet på avdelingen og vi deler barna i grupper for å skape gode
lekemuligheter og flere nye relasjoner.
I tillegg har vi hatt mer søkelys på det å lese sammen. Vi finner rom for å sette oss ned, leser
bøker om blant annet Albert Åberg, ser i bøker om ulike dyr, hører eventyret om fuglen
Lepus som blir til påskeharen, ser i traktorblader, ser i/leser bøker som barna finner selv.
Barna hjelper hverandre og leser sammen når vi legger frem bøker på gulvet. Store «leser»
for de som er mindre eller de ser i bøker hver for seg. Det å samarbeide om puslespill er også
spennende. Her må en kommunisere verbalt, vente på tur, prøve seg frem og finne ut av ting
sammen. Vi spiller ulike spill som gjør at vi må tenke hva ting heter som for eksempel «Vill
Katten» eller huske hvor ulike bilder er (Memory og Lotto).
En annen aktivitet som vi har jobbet med er rim og regler, sang med bevegelser og rytmer
ved hjelp av tromme. Vi bruker også musikk til å roe ned i løpet av dagen. Det å ligge rolig å
lytte til enten musikk eller et eventyr. Vi var så heldige å få besøk av «Bestefedre for
swingende» som sang og spilte mange fine og gamle barnesanger for oss. Dette var noe som
fenget både små og store i barnehagen vår. Flere har lurt på om de ikke kommer igjen snart,
for dette var gøy
I og med at vi nærmer oss påske har vi også laget mye påskepynt. Barna har laget fine
påskeegg i ulike varianter. Vi har plantet både karse og paprikafrø. Med paprikaen holder vi
på med et lite prosjekt; Hva skjer med de ulike frøene, noen får både lys, vann, jord og
varme. Et frø får ikke noe lys og et frø får ikke noe vann. Vi følger med for å se hva som skjer
fremover.
Vi har denne måneden vært så heldige å få to nye barn inn til oss på avdelingen. Vi har i
denne tiden brukt tid på å bli kjent med hverandre. Vi ønsker dere velkommen til oss. De blir
godt tatt i vare av de andre på avdelingen.

