Periodeplan, Februar. Kosekroken.

Det har alt blitt februar og vi ser at dagene blir lysere,
hurra for det 😊

Jannicke har gått ut i mammapermisjon og vi venter spent. Men vi gleder oss over å bli kjent
med Ida som begynner mandag 4.februar. Vi ønsker henne hjertelig velkommen og vi gleder
oss til alt vi skal gjøre sammen.
Nå som dagene har blitt lysere er vi også begynt å være ute mer om ettermiddagen, vi ser
gleden i barna da de får lov til å komme ut å bruke kroppen sin i ulik lek. Vi har jo vært så
heldige og hatt litt snø den siste uken og ikke minst en stabil kulde som gjør at vi kan ake
masse ute i den lille akebakken vår. Barna får stor mestringsfølelse av å ta med seg sklimatten
opp trappen, sette seg på, skli utenfor og dette gjøres om og om igjen.
Inne ser vi at rolleleken utvikler seg stadig, det er gøy å se hvordan barna selv kan fordele
rollene mellom seg og det er fortsatt mange snille babyer, samt mammaer og pappaer.
Vi fortsetter å legge til rette for at leken videreutvikler seg og er inkluderende for alle, også
for de yngste 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.
I hverdagen trekker vi inn START, vi bruker samlinger og leken til å finne ut hvordan det er
for andre når noen sier nei, eller når noen sier ja. Tema for START denne måneden er også å
-tenke, der barna skal lære seg hva tenke betyr,
- ha tillitt til en voksen – gjøre barna oppmerksomme på at de kan stole på, få hjelp og støtte
fra en trygg voksen
- Overrasket – barna skal lære seg å kjenne igjen følelsen overrasket hos seg selv og hos andre
Vi voksne bruker START som pedagogisk verktøy for alle barna på avdelingen, tilpasset
deres ståsted.

Kristen samlingene denne måneden her skal handle om Noahs ark. Noah fikk
beskjed fra Gud om at han skulle bygge en stor båt(Ark) og ta med seg to av alle
dyreslag. I samlingene skal vi fortsette å ha fokus på at alle er forskjellig og at
det er bra! Vi formidler historien gjennom bok, konkreter, lek og dramatisering.
Slik får barna kjennskap til inkludering også gjennom fortellinger fra bibelen.

Karnevalet er jo også om dyr så da passer det perfekt. Karnevalet er
i år satt til onsdag 27.februar. Det vil som i fjor også være
dyretema denne dagen. Det vil komme mer informasjon senere.

Onsdag 6.februar skal vi feire samens nasjonale dag. Da lager vi en
samisk festrett, Bidos. Rammeplan sier at gjennom arbeid med nærmiljø
og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med at samene er
Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur.

I februar vil barna fortsatt 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.
Vi ser frem til en innholdsrik februar måned 😊
Er det noe dere lurer på er det bare å spørre!
Hilsen oss på Kosekroken.
NB! Det kan bli endringer i turdager med tanke på vær og føre ute.

Uke 6
Mandag 04.

Tirsdag 05.

Onsdag 06.

Torsdag 07.

Fredag 08.

Turdag, Gul gruppe
på tur, husk
drikkeflaske og
matpakke.

Suppedag. –

Samenes
nasjonaldag

Gul gruppe,
samling med
fortelling fra
bibelen Noahs ark.

Den lille anda som ville
lære seg å snakke
vakkert.

Matdag:
Bidos

Vi går til
borgerskansen
HUSK MATPAKKE
HVER MANDAG 😊

Kosekroken møte
fra 11.30-12.30,
Lekestua er med
våre barn.

Uke 7.
Mandag 11.

Tirsdag 12.

Onsdag 13.

Torsdag 14.

Fredag 15.

Turdag, Gul gruppe
på tur, husk
drikkeflaske og
matpakke. Vi går til
parken.

Suppedag.

Gul gruppe på
en liten tur,
trenger ikke
matpakke. Til
biblioteket.

Samling med
fortelling fra
bibelen, Noahs
ark.

Matdag. Kyllinggryte
med grønnsaker og
fullkornsris

HUSK MATPAKKE
HVER MANDAG 😊

START-samling

Kosekroken møte
fra 11.30-12.30,
Lekestua er med
våre barn.

Den lille andungen som
ville snakke vakkert.

Uke 8
Mandag 18.

Tirsdag 19.

Onsdag 20.

Torsdag 21.

Fredag 22.

Turdag, Gul gruppe på
tur, husk drikkeflaske
og matpakke. Vi går
til skogen vår

Suppedag.

Gul gruppe på en
liten tur, trenger
ikke matpakke. Vi
går til lekeplassen i
Knardal.

Samling med
fortelling fra
bibelen, Noahs
ark.

Matdag. Sesamlaks
med ris og grønnsaker

HUSK MATPAKKE
HVER MANDAG 😊
VINTERFERIEUKE

START-samling

Kosekroken møte
fra 11.30-12.30,
Lekestua er med
våre barn.

Den lille andungen
som ville snakke
vakkert.

Uke 9
Mandag 25.

Tirsdag 26.

Turdag, Gul
gruppe på tur, husk
drikkeflaske og
matpakke. Vi går
til parken

Suppedag.

HUSK MATPA
HUSK
MATPAKKE
HVER MANDAG

Onsdag 27.

Torsdag 28.

Fredag 01.mars

KARNEVAL 😊

Samling med
fortelling fra
bibelen, Noahs Ark

Matdag.

Mer info kommer

Kosekroken møte
fra 11.30-12.00,
Lekestua er med
våre barn.

Indisk Dal

