INFOBREV FEBRUAR: ukene 5-6-7-8-9 Tema: Vinter, vinteraktiviteter, energi, elementet vann og

Tilbakeblikk: ukene 1-2-3-4-5 gikk med til å lære mer om vinter, vinterfugler, snø og temperatur. Vi har lært fakta, sanger, rim, regler og hørt
fortellinger om fugler og snø som tema. Vi har lekt ute i snøen og bakt rundstykker og laget fuglemat med havregryn og solsikkefrø. Utenfor
avdelingen henger det nå fuglemat og både blåmeis, dompap, gråmeis, kjøttmeis og bokfink kommer hit for å spise. Fuglene skaper mye undring
og gode samtaler. Link: Hovedtema Link: Satsningsområde Siden det har vært kun enkelte kalde dager i januar, derfor heldigvis kun etpar
innedager i barnehagen. Mye utetid har gitt mange artige akeopplevelser på lekeplassen, bak låven og på åkeren, i tillegg til lek og skigåing i
snøen.

Uke 5-6-7-8-9 vil, på Kyllingen og Folungen, i hovedsak dreie seg om elementet vann i form av snø, is og
regn og
i form av solenergi. Vi vil fortsette leken og lære om elementet vann ved å ake, forme med, samt skigåing
Dette er populære aktiviteter å holde på med i uterommet når vi har snø. Fuglene på fuglebrettet vil vi jobbe videre
med og fortsette fôringen av. Folungen vil også jobbe med elementet ild, i form av solas energi nå i februar. Sola gir
naturen energi. Snart er vinteren over og solenergien vil gi nytt liv til naturen. Vi lager energi med kroppen vår når vi
er aktive, vi blir varme. Hva må tilføres kroppen vår for å få energi? - «Et mat!» som en klok 4-åring sa så godt.
I førskolen snakker vi utvidet om energi og kroppen vår.
Innenfor satsningsområdet vårt vil maten være preget av råstoffer fra gården som alltid, med mat av egg, havregrøt,
snøgryte med fisk, rundstykker formet som snømann, sol, mennesker, pizza Margerita, mm.
Temaene disse ukene gir personalet igjen en rikholdig arena for implementering av alle Rammeplanens 7-fagområder.

Tirsdag 05.februar avholder vi
og VINTERAKTIVITETSDAG
på åkeren, med ulike aktiviteter for barna. Dette ble en
aktivitetsdag med preg av en hyllest til SOLA, som kommer for
fullt med økt solenergi og varme og vinteraktiviteter i snøen.

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, Sola er god……

Barna har med kosedyr hjemmefra som er publikum

Vi har aking, skigåing, flaskebob og skihoppere og kaster på blink.
Vi tilfører kroppen energi i form av aktivitetene, pølser på bål,
appelsiner og kvikk-lunch, gul saft og vann.

Det henges opp avkryssingsliste i
garderobene ang.fri

i uke 9

skolenes vinterferieuke og
personalets avspasseringsuke
Sola gir
naturen
energi og
nytt liv
Vi markerer samenes
nasjonaldag onsdag
06.februar, med samling,
Vi studerer de ulike vinterfuglene Bidos til lunch, lassokasting
og fôrer de med frø og fett slik at og utstilling av samiske
de klarer å lage energi nok til å
effekter
klare seg gjennom vinteren.

Strek ut barnet ditt om det skal
ha fridager, slik at personalet får
satt seg opp på avspassering.
Avspassering = rett til fri for
personalet, pga.planlegging og
møtevirksomhet på kveldstid.

Åpen barnehage tirsdag 19.februar kl.10:00-14:00
Interesserte søkere inviteres hit for å få et innblikk i hverdagen
hos oss i Bergseng Bondegårds-barnehage
Foreldresamtaler startes opp i februar. Førskolebarna er
først ut i forbindelse med overføring til skolen. Tid for samtale
sendes på eget skjema fra primærkontaktene.

Kommer i mars:
Tema i mars: Våren og «det nye livet», påsken.
Vi ruger kyllinger av Kalkun, Maran, Creme Legbar, Serama

12.mars: Barnehagedagen-2019, Tema: «Jeg lurer på…………»
Vi holder oss i aktivitet i snøen og produserer nok energi av
den sunne maten vi spiser, til at vi klarer å holde varmen
ute i vinterperioden. Musklene, hjertet, lungene, tarmene
og forbrenningen, ja hele kroppen benyttes til produksjon
av energi under aktiviteter inne og ute. Sunn og næringsrik
mat og drikke som tilfører kroppen energi til å skape ny, er
viktig for oss.

barnehagen arbeider med filosofi og undring over livets mange undre

SU-møte holdes onsdag 12.mars.
Sett av datoen kl.19:00-21:00.
Saksliste: Nytt barnehageår-opptak, foreldremøte, 25-års
jubileum med Åpen gård, dugnad, sommerfest,
foreldrerepresentantenes saker, eventuelt

