Viktige datoer:
jJ A N U A R

Planleggingsdag Fredag 15 januar.
Da er barnehagen stengt.

Litt om denne måneden

JANUAR
Månedsbrev for Drømmehagen

Desember
Desember måned forsvant fort av sted, og den har vært
fylt med mange fine øyeblikk. Godt å komme inn til mye
lys på avdelingen og julemusikk i bakgrunnen når vind
og regn pisket på vinduet ute.

Denne måneden vil vi ha ekstra fokus på
fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Vi
ønsker å lese mer bøker sammen, lære noen nye
rim, regler og sanger. Det er også fint for barna
å kunne øve seg på å høre på høytlesning og
forstå en lengre historie.
Det passer også godt sammen med
satsingsområdet vårt, der vi fremover nå vil
introdusere barna mer for ”Karius og Baktus”.
Utdrag fra rammeplanen:

Vi har hatt nissefest med grøt og godteposer,
Luciabesøk av de eldste i barnehagen og fått sitte på
med Bjarte i traktor-hengeren.
Vi har hatt mye fokus på julens betydning. I samling har
barna fått pakke opp krybbefigurene og vi har fortalt
hva som skjedde i Betlehem for godt over 2000 år
siden, både gjennom dramatisering, fortelling og sang.
Stallfesten ble et høydepunkt, og barna var så
andektige og fine der de satt med store øyne i mens
juleevangeliet ble fortalt. Flere ville kle seg ut og ble
med i dramatiseringen. Vi vandret rundt på danseloftet
etter hvert som historien ble fortalt, og endte opp
rundt krybba. Kari-Synnøve var også med og spilte
piano og sang med oss. Veldig kjekt! Vi er heldige!

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst
skal barnehagen blant annet bidra til at barna:




bruker språk til å skape relasjoner, delta i
lek og som redskap til å løse konflikter
leker, improviserer og eksperimenterer med
rim, rytme, lyder og ord
opplever spenning og glede ved høytlesning,
fortelling, sang og samtale

Vinter-regler
Snøkrystaller
Snøkrystaller, snø som faller.
Snø på trærne, snø på klærne.
Snø på bakken, au – snø i nakken!

Gå i skogen

Gå i skogen, gå i skogen
Hugge ved, hugge ved
Fryse litt på beina, fryse litt på beina
Løpe hjem til mamma, løpe hjem til mamma.
Varmt og godt, varmt og godt.

