MÅNEDSBREV FOR SPRETTEN FEBRUAR 2017.
Vi har vært en del ute i januar, men været har satt sine begrensninger når det gjelder uteleken. De
fleste barna liker godt å være ute. De er aktive selv om det har vært knapt med snø og til tider også
glatt. Barna har tråkket veier i snøen, laget spor i snøen, med bare noen cm med snø klarte flere av
barna å lage engler i snøen og de har fått erfaringer med å gå på glatt føre. Noen barn fikk såvidt
skrapt sammen nok snø til å fylle en bøtte. Vi tok snøen inn og snakket om snøen som var blitt til
vann i samlingsstunden.
I februar begynner Amin på stor avdeling, og Solina vil begynne på Spretten. Vi ønsker Solina og
foreldrene velkommen til oss.
Det er mye fin lek inne. Lek som barna velger. Vi er forsiktige med å forstyrre den gode leken.
Barna velger ofte bil-lek, lek med dyr, koppestell og mat og lek med vogner og dukker. Vi har
mange dukker som barna viser god omsorg for i løpet av dagen. Barna legger dem til å sove, brer
teppe over, bærer dem rundt og gir dem mat.
Vi ser at barna på Spretten er veldig glade i hverandre, og vi ser mye god omsorg fra barn til barn.
De viser glede og tar godt imot hverandre når de kommer om morgenen. Mange av barna gir
hverandre klemmer, gir leker til hverandre og hjelper hverandre.
Vår oppgave gjennom dagen er også å lære barna å vente på sin tur, ikke ta leker fra andre, ikke
dytte andre, osv.. Dette har vi fokus på gjennom dagen, både i lek og tilrettelagte aktiviteter:
De største barna er blitt gode til å spille lotto. De venter på sin tur til å trekke et kort og flere forstår
reglene i spillet. Barna er blitt flinke til å vente på sin tur til å forsyne seg fra fruktfatet, og når
samlingen er slutt, venter de på sin tur til å gå til lunch-bordet ved f.eks. at vi eller de til bordet,
synger de til bordet eller at de venter til de hører navnet sitt.
I januar har alle barna malt et vinterbilde. Alle maleriene er hengt opp på veggene med barnas navn.
Barna malte i liten gruppe, de fikk god tid til å male og de kom tett på den voksne som var med.
I februar vil vi fortsette med samme tema som i januar: Vinter og klær.
I januar var «Tippe, tappe, tress» månedens regle. Den er veldig populær og fenger barna. Vi
fortsetter med den i ukene fremover.
I forming vil alle barna være med å bake boller, og de vil lage karnevalskatter som vi skal pynte
med når det er karneval. Karneval i barnehagen vil være den 24. februar. Barna kan kle seg ut som
hva de vi. Det er også helt greit hvis barnet ikke vil kle seg ut.
Denne dagen serverer vi tapas til lunch. Det er populært og barna vil kose seg med forskjellig mat
som de kan plukke fra.
Det vil være felles samling for alle barna i barnehagen. Vi synger for hvert barn, slår katta ut av
sekken og danser og koser oss til musikk.
Til slutt:
 Det er planleggingsdag fredag 10. februar. Barnehagen er stengt denne dagen.
 Karneval er fredag 24. februar.

Februarhilsen fra
Ellen, Gro, Tove Brit, Anne og Caroline.

