Periodeplan, januar. Kosekroken.
Vi starter med å ønske dere alle ett skikkelig godt nytt år!
På Kosekroken går vi en spennende tid i møte, det kommer ny ped. leder på avdelingen fra
februar, Ida Syversen, velkommen til henne! Jannicke har siste dag før permisjon fredag 25.
januar, vi ønsker henne lykke til!
Vi har mange 3-åringer som begynner å ta flere og flere roller i leken, og mange av barna er
godt i gang med å late som gjennom rollelek. De leker det de kjenner fra sin livsverden, vi ser
mange omsorgsfulle mammaer og pappaer i leken deres. Det er kveldstell, lesing og legging.
Ett gjennomgående tema i leken er når de skal legge seg, og da er det gjerne noen som ikke
vil sove. Da blir mammaen eller pappaen litt streng, men imponerende tålmodig allikevel!
Å legge til rette for at leken videreutvikler seg og er inkluderende for alle, er noe som vil stå i
fokus i tiden fremover, også for de minste som har mer kroppslig lek og aktivitet. Her jobber
vi med å ta hensyn, vente på tur og vi voksne setter ord på barnas positive handlinger i
samspill, slik at der blir det som står i fokus. De minste blir alltid veldig fornøyde med seg
selv når de får gode tilbakemeldinger på handlinger de gjør ovenfor andre. Et føles godt å
være god!
Vi har alltid også noe å øve på, sånn er det når man vokser og utvikler seg. For de eldste på
avdelingen jobber vi med å bruke vanlige stemmer, selv om det er noe de ikke vil i leken og
man blir sint, så øver vi på å fortelle de andre barna med ord, istedenfor å skrike. Voksne
bekrefter barnets følelser, og gir alternativer til hvordan de kan uttrykke seg slik at de blir hørt
allikevel.
I januar vil barna gjennom samling og spontansituasjoner få høre eventyret om den lille anda
som ville lære seg å snakke vakkert. Denne fortellinger handler om en liten and som leter etter
sin egen lyd, og møter mange dyr på veien, men ingen av lydene blir helt riktige for han. Helt
til slutt møter han en andemor, og hun kvekker akkurat slik som han klarer å kvekke!
Gjennom denne fortellingen får de minste høre dyrelyder som de kjenner til, vi tuller med
lydene, og vi har fokus på begreper i forhold til følelser, farger, størrelser, likheter og
ulikheter.
Er det noe dere lurer på er det bare å spørre!
Hilsen oss på Kosekroken

