INFOBREV JANUAR: ukene 1-2-3-4-5

Tema: Vinter, vinteraktiviteter, elementet vann, vinterfugler

Tilbakeblikk: ukene 49-50-51-52 gikk med til Advent, adventskalender og julekrybbe, Luciafeiring, julebakst og julemat med julebord,
julegavelaging, nissefortellinger, juleforestilling og førjulsfest. Link: Hovedtema
Link: Satsningsområde Førjulstida er ei tid fylt av mye
stemning og kos, gode lukter, vakre sanger og hyggelige fortellinger. Vi setter ungene i god førjulsstemning og skaper skikkelig glede over de
norske juletradisjonene. Vi gleder de gamle på Marka Alders-og Sykehjem med sang og enkelt skuespill og så ble det juleferie fram til og med
02.01.2018.

Uke 1-2-3-4-5 vil på Folungen og Kyllingen i hovedsak dreie seg om elementet vann i form av snø, is og regn. Vi vil leke i,

forme med, lære om, synge, lese og samtale omkring elementet. Aking og skigåing er nok de mest populære aktivitetene vi kan
holde på med i uterommet når vi har snø. Fuglene på fuglebrettet vil vi også jobbe med ved høre fortellinger, sanger, rim og regler,
studere i kikkert, legge ut mat til og fordype oss i en av artene. Vi avslutter måneden med å utvide med elementet ild-sola, få
kjennskap til samene og forberede solfesten 05.02.
Innenfor satsningsområdet vårt vil maten være preget av råstoffer fra gården som alltid, men snøgryte med fisk, rundstykker formet som snømann
Temaene disse ukene gir personalet igjen en rikholdig arena for implementering av alle Rammeplanens 7-fagområder.

Tema: VINTER,
VINTERAKTIVITETER, FUGLER

Send gjerne med barna ski. Vi har
nok av akebrett eller akematter.

Vi lærer om elementet vann og
fokuserer på vann-is-snø og
temperatur. Vi gleder oss veldig
over snøen og håper den kan
holde seg så vi kanleke i, aker og
gå på ski.
Vi studerer ulike vinterfugler og
lager fuglemat som skal henges
ut.

SANGER, RIM OG REGLER
Link: Du og jeg og dompapen, Blåmeisen, Snømannen Kalle,
Bustebartepinn Jeg snører min sekk, Akevise, Akebakken,
Den svarte katta, Snø, Snøen fyker, Regle om skinnvotten,
Huff så kaldt, Ratti, ritti,rinter, Dyra i skogen
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Lek ute når det er vinter og
snø, må være det beste og
mest helsebringende vi er
så heldige å få gjøre her
oppe i nord. Mye utetid
krever at barna har strikk
under beina på dressene
og mange nok votteskift.
Send alltid med
gummibukse som er stor
nok til å ha utenpå
vinterdressen. Dette holder
ungene lengre tørre når det
er rundt 0c, og gir mange
artige lekopplevelser.
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