Månedsrapport for januar 2022
Så heldige vi er! Vi startet året med Bursdags feiringer for Martha- Celine og
Noah. Dagene ble feiret med sang, dans, deilig fruktsalat og vi valgte aktiviteter
etter barnas ønsker.

De første dagene i januar snakket barna veldig mye om fyrverkeri og raketter som bråket mye.
Det var natt, og det var mange farger på himmelen. Vi pratet sammen og delte opplevelsene
og så ville noen male. Plutselig ble det mange barn ved bordet som
også ville male. Da hentet vi 2 flasker med maling, en med blå og en
med rød farge på. Vi må lage litt magi også, så blandet vi disse to farger
litt og vips ble det en 3. farge, lilla. Så trykket vi ned på en sort papp
her og der så kunne vi se noen fyrverkeri om natta. Barna ble stolte av
kunstene sine så vi hengte opp på veggen slik at alle andre kunne se.

Vi har hatt fine turer til Festningen og brukte da forskjellige
veier til og fra. Turer til parken og biblioteket, skogen vår og
Sauøya er det også blitt. Barna er flinke til å gå, de liker seg i
naturen og de er gode på å finne nye rolleleker i kontakt med
naturen. Det har skjedd at barna ikke vil dra tilbake til
barnehagen akkurat da og da har vi tatt litt ekstra tid og det er
bare å ringe oss for en avtale om henting😊

Månedens eventyr og fortelling, Hakkebakkeskogen av
Torbjørn Egner. Vi startet tema med en felles sangsamling og
musikk med instrumenter der barna deltar i spilling av
musikkinstrumenter og dans. Vi har lest bøker, fortalt
eventyret, hørt på og sunget sangene, dramatisert eventyret
sammen med barna og spilt brettspill som «memory» spill av
karakterene. Barna har elsket det, de vil spille flere runder😊
Barna har lagd mange forskjellige kunster med glede. De har malt, klippet og limet fine dyr. Vi
hadde også skyggeteater av sangene, noe som var veldig gøy. Barna fikk bli med så de prøvde
å styre dukkene.

Vinter, har vi prøvd og få så mye som mulig ut av. I januar har det heldigvis
vært noen dager med snø. Dagene med snø valgte vi å gå ut for å leke rett
etter frokost fordi man aldri vet når snøen kan forsvinne i Halden. Barna
har lekt mye og ikke minst spist en hel del 😉
Dagene som det ikke var snø, lagde vi vår egen snø av potetmel og balsam.
Vi har hentet inn isbiter og plassert på bordet. Barna fikk ta og kjenne på. Plasserte isbitene i
en bolle så fisket de isbitene med hjelp av noe ull garn, så gøy. Vi har øvd på rim og regler som
«snøkrystaller».

Kristensamling, Barna har fått med seg hvordan det var da Jesus var et lite barn, og at en
konge som het Herodes ikke var noe grei, dette speilet vi mot barna og snakket om hvordan
man skal være mot hverandre, om hva som er greit og ikke greit.
Klubb- barna
Har startet litt med «trampoline boka» med tema «meg selv». Barna ble ivrige for å tegne seg
selv og vite om øyefarger. De har også jobbet med skolestarterskjemaene. De voksne har
intervjuet barna en og en med enkle spørsmål og fått barna til å undre seg over hva det
innebærer å begynne på skolen. De har tegnet seg selv og blir kjent med navnet sitt.
Språksprellbarna
Har hatt mase aktiviteter, blant annet har lest rimevers og lagt rimebok, matchet bilder av
dyr med karakterene fra Hakkebakkeskogen. De har storkost seg med formingsaktiviteter,
maling og eksperimenter.
Bamseklubben
Vi har introdusert eventyret med noen håndduker som «Klatremus Lillemann, Mikkel rev,
Bakermesteren Harepus og Bamsefar» Vi har lest sammen bilder fra boka hvor vi kjente igjen
karakterene. Vi har fortalt episoder fra eventyret med støtte av konkreter. Vi hadde
hvilestunder der vi hørte på lydbøker og sanger fra eventyret. Til forming lagde vi noen mus
og malte litt. Vi fargela en del dyr og formet dyr av plastelina.

Vi er i gang med å pynte avdelingen med barnas kunst til
karnevalet. Vi har store planer for å lage kulisser sammen med
barna til uka. Barna er ivrige og begynte å velge hva de vil
være til karnevalet.

Vi ser fram til mange fine dager sammen både ute og inne, og vi gleder oss til videre
planlegging og gjennomføring av karnevalet.

Hilsen alle oss på Lekestua😊

