MÅNEDSRAPPORT JANUAR!

Nå er Januar over og dere skal få et tilbakeblikk på noe av det vi har gjort og opplevd.
I januar har vi fått opplevd vinter med snø, til glede for både barn og voksne. De er så koselig
ute når det er litt lysere og vi kan både ake, lage snømann og rulle og leke oss i snøen. Vi har
hatt en stille og rolig periode etter jul og nytt år, før vi nå går inn i forberedelsene til
karneval.
Vi har startet opp med turdager igjen og nytt av året er at når vi går til parken, biblioteket
eller andre nærliggende områder, har vi bare med den ene vognen som har plass til fire
barn, det vil si at to barn går med en voksen. Dette har gått helt supert og de er kjempe gode
og motiverte til å gå! Vi har hatt noen fine turer både til biblioteket og til parken.
Denne måneden har vi jobbet med løva og musen. Det har vært et spennende eventyr hvor
barna har fulgt godt med og er engasjerte. Blir musa spist eller blir den ikke? Heldigvis gikk
det bra. I denne fortellingen har vi kunnet snakket om hvordan man skal være mot
hverandre og hvordan vi ønsker å bli møtt. Barna har blitt lest for, brukt konkreter, uttrykt
seg via tegning og tilslutt har barna fått være med å dramatisert.
Dette har også gjenspeilet seg i formingsaktivitetene våre, hvor vi har laget løva og musa
masker, vi har laget musa og løven og til slutt laget vi jegeren. Noe av dette kan dere gå inn
på avdelingen og se på veggen vår. Barna våre er glade i formingsaktiviteter og koser seg
veldig med det.
I kristensamlingene har vi fått blitt kjent med Sakkeus. Sakkeus jobbet som toller og var en
kjent mann i byen, som tok for mye penger fra andre. – så fikk han møte og være sammen
med Jesus. Her har også barn fått vært aktivt med gjennom dramatisering og fått det visuelt
med konkreter. En rød tråd igjennom det hele har vært tilgivelse og at det er positivt at vi er
forskjellige!
Da vil vi få takke for en fin januarmåned!
Hilsen alle oss på Kosekroken.

