Periodeplan, juni. Kosekroken.
Da er vi i gang med den siste måneden før vi tar sommerferie!

Vi skal nå i gang med å forberede alle barna på Blå gruppe, på overgangen til stor avdeling,
Lekestua. For ordens skyld, barna som skal over på Lekestua etter sommeren er: Elsa, Ellen,
Chana, Sigurd, Joachim og Michael. Hver tirsdag og torsdag har vi aktiviteter sammen med
en gruppe fra Lekestua. På tirsdager har vi lekegrupper inne hos Lekestua. Da er Jannicke
med, og til sammen blir vi tolv barn og to voksne som er med i leken. Vi starter med å sitte
sammen og synge navnesanger, for så å leke både voksenstyrte og barneinitierte leker. På
torsdager går Blå gruppe inn på Lekestua etter frokost, Jannicke og Heidi har sangsamling
sammen med de samme barna. Her også har vi fokus på navn, og at de skal være sammen
etter ferien. Vi synger sanger som Blå gruppe har sunget mye, og vi velger å ha de samme
samlingene hver gang, slik at barna opplever forutsigbarhet. Da er det mer rom til overs for å
bare kjenne på gode felles opplevelser, i stedet for å lure på hva som skal skje nå.
I juni får vi også besøk av nye barn, de kommer for å leke ute med Lilla
gruppe onsdag 23. juni. Elijah, Zelda, Tobias og Aisha blir
velkomstkomiteen, de er veldig gode på å ta hverandre godt imot, så de nye
barna skal nok føle seg velkomne!

Vi håper på at juni bringer noen varme dager, og jobber med
temaet vann den siste tiden før ferien. Vann som vi kan kjøle oss
ned i, kroppen som trenger mye vann og blomstene våre som
også trenger vann. Vi vil bruke mye tid ute, og der er det rom for
å utforske vann gjennom å bade i det, fylle baljer og se hva som
flyter, se hvordan solen speiler seg i vannet, kjenne at vannet er kaldt.. Mest sannsynlig får vi
jobbet med temaet gjennom noen regnværsdager også! Send gjerne med badetøy på varme
dager, så kan barna ha på seg det når vi tar frem plaskebassenget.
Husk også å smøre barna med solkrem før de kommer på morgenen fremover! Vi
ettersmører utover dagen.

I samling med fortelling fra bibelen vil det også handle litt om
vann. Barna får høre lignelsen om da Jesus stilnet stormen. Vi
knytter det opp mot barnas livsverden gjennom å samtale om å
føle seg utrygg i noen situasjoner, og at det da er godt å ha en i
nærheten som kan trøste deg og gjøre at du kjenner deg trygg
igjen. Dette er aktuelt spesielt i forhold til overgang til stor
avdeling. Vi vet fra tidligere at barna finner mye trygghet i
hverandre, og at det er godt å være flere. Begrepene sammen og Blå gruppe vil bli mye brukt
fremover. Erfaringsmessig vet vi også at det kommer til å bli veldig spennende å besøke
Lekestua, og at barna raskt kommer til å føle at de er myyyye større enn de andre på
Kosekroken. Blir det noen tårer etter sommeren er det helt naturlig, men barna har i
utgangspunktet blitt ganske så godt kjent på Lekestua innen det, noen ganger er bare
forandringer litt vanskelig. Vi voksne på Kosekroken kjenner også at det er med blandede
følelser vi «gir dem videre»!

Kanskje har dere hørt at barna har snakket om Violetta eller Daria den siste tiden? Violetta er
en voksen dame som er her på mandag og fredag, hun prøver ut hvor mye arbeidsbelastning
kroppen hennes tåler, og barna vil bli godt kjent med henne etter hvert. Hun er her fire timer
om gangen. Daria er nå godt kjent på avdelingen, da hun har vært en del vikar, og kanskje
blir hun hos oss noen uker til, for Ann-Mari som er sykemeldt. Vi er glade for å ha en vikar
som ønsker og lære, og som har hjertet med seg i møtet med barna! Kristine fra Lekestua er
hos oss ekstra hver onsdag frem til sommeren.
Barnehagen har stengt i ukene 27,28, 29 og 30. Vi starter med planleggingsdager etter ferien,
og er klare for å ta imot barna torsdag 05. august.
Er det noe dere lurer på er det bare å spørre!
Hilsen alle oss på Kosekroken

