Periodeplan, januar og februar. Kosekroken.

Da er vi i gang med det nye året, og vi ser at etter å ha jobbet med tilknytning, tilvenning,
trygghet og å få inn gode rutiner gjennom hele høsten, har vi nå en barnegruppe som trives
godt i barnehagen og har mange gode opplevelser sammen. Vi ser nå at de er klare for å ta fatt
på nye utfordringer, og vi vil i tiden fremover ha enda mer fokus på språkstimulerende arbeid.
Rammeplanen kap. 3.1. sier at barnehagen skal bidra til at barna videreutvikler
sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd.
I januar og februar vil eventyret om Bukkene Bruse være tema på avdelingen. Vi
har valgt dette eventyret ut i fra hvordan vi kjenner gruppa vår. De er glade i
gjentagelser, det som er litt spennende og ikke for skummelt, de liker det som er
enkelt å forstå og som ikke tar altfor lang tid å formidle. Gjennom Bukkene
Bruse vil de bli kjent med nye begreper som liten, stor, lett, tung, redd og modig. Vi vil også
jobbe med preposisjonene over og under.
Som alltid jobber vi for å ha en rød tråd i alt arbeidet på avdelingen, og også nå ønsker vi å
knytte språkstimulerende arbeid opp mot våre andre satsningsområder bevegelse, sosial
kompetanse og kristne verdier og etikk. I forhold til fysisk aktivitet vil vi ha bevegelseslek der
barna går over og under brua, vi vil gå på tur til parken og gå over en ekte bru, vi vil øve på
sosiale ferdigheter som å vente på tur, gjenkjenne følelser hos andre (den minste bukken var
veldig redd..) og i samlinger med fortellinger fra bibelen vil vi flette inn begrepene som
tidligere nevnt.
Vi vil også bruke drama slik at barna skal få leke seg gjennom eventyret. Dette er god
forberedelse til karneval også som kommer i februar. Her bruker vi begreper som å kle seg ut,
late som og på liksom. I forming lager vi små horn og jobber med en temavegg.
I tillegg til Bukkene Bruse har vi nå tatt frem sanger som er laget spesielt for å trene opp
barnas språklige bevissthet i forhold til lyder. Det er kjente melodier som for eksempel
Mikkel Rev, der teksten er gjort om og vi øver på lyder som ooo, aaa og iiii!
I uke 5 kommer Karoline og Eivind tilbake, det gleder vi oss til!
Er det noe dere lurer på er det bare å spørre.
Hilsen alle oss på Kosekroken.

