Månedsbrev for Dagros, Februar 2019

Måneden som gikk:
I januar har vi hatt fokus på livet på
gården igjen, selv om barna stadig
har sunget julesanger. Vi har lært
mye om sauen denne måneden.
Hvor den er om vinteren, hva kan
vi gjøre med ulla, hvorfor ender
noen lam opp som kopplam, hva
slags middager lager vi av lam ++ Vi
har også hatt ekstra fokus på
musikk. Hver dag synger vi
sammen i samling, men nå har
barna fått spille litt på
instrumentene vi har også.
Rasleegg, rytmepinner og
tamburin.
I samlingene hvor vi har med
instrument får alle ett hver fra
starten av. Så lytter vi på hvordan
det er med høy og sterk lyd ift lav
og svak lyd. Hva blir finest til den
enkelte sangen? Barna ser på den
voksne som hever eller senker
armene etter om de skal spille med
sterk eller svak lyd. Dette liker de
og mestrer svært godt.

Denne måneden:
Vi ønsker at
barna har
på seg ull
innerst, om
vinteren,
spesielt på
turdagen
torsdag/fre
dag

Månedens

Denne måneden vil vi lære mer om kua. Hva de brukes
til. Hvordan magen deres fungerer og litt om veien
melken har fra ku til butikk. Vi vil lage ulike ting man
bruker melk i. Vi har planer om å lage smør selv, boller,
is til karnevalet og jødekaker. Det vil garantert falle i
smak 
Mange av barna kommer med ull innerst, det ønsker vi
at alle skal fortsette med. Da er det lett for barna å kle
på seg resten når de skal ut og de holder godt på
varmen.

sang:
Det snør og
snør du. Ja,
mer og mer
du. Det er så
morsomt,

Barna lever seg inn og synger mer
og høyere når vi har instrumenter
med. Vi kan se at det skaper mer
engasjement og musikkglede.

Vi skal ha fastelaven med bjørkeris og boller i februar og
mot slutten av måneden blir det karneval. Dette blir en
kjekk dag. Barna blir sunget om i samling, vi har
danselek, smakelek, tryllekunstner, fisking, minikino og
pølsefest, vi gleder oss! Barna kan kle seg ut som hva de
vil, men vi ønsker ingen skumle masker eller våpen.

hurra. Nå er
det føre så vi
kan gjøre så

Vi har ett ønske om at barna skal være mer aktive i
ryddingen. Det blir gjort, men de trenger tett
oppfølging. Dere kan hjelpe ved å gi dem ansvar for å
rydde litt hjemme også. Henge opp klær, sette sko fint,
rydde av bordet og rydde lekene som de er ferdig med.
Ved å samarbeide om dette så mener vi at ryddingen vil
gå lettere og vi håper at barna kan rydde mer
selvstendig.

mye morsomt,
hurra. Nå tar vi

På Dagros opplever barna musikk
flere ganger i løpet av dagen. Vi
spiller musikk på puterommet, da
ofte med litt futt i eller
lekeinspirerende sanger som for
eksempel klatremus eller super
mario. Når barna har kvilestund
hører de enten på «nattasanger for
de små» eller lydbok om Mamma
Mø. Musikk gir glede og følelse av
samhørighet.

kjelkene fram
og vottene på.
Nå skal vi ake i
bakken, hu hei
hvor det skal
gå. Svisj!

Viktige datoer i februar:
02.02 Birk 5 år
06.02 Ida 5 år
22.02 Karneval.

Husk å sjekke
klærne i
garderoben
innimellom så
barnet har alt
det trenger av
varme klær og
skifteklær.

