Januarbrev for Dagros 2021
Måneden som gikk

Godt nyttår!

En flott, men litt annerledes
desembermåned ligger nå bak oss,
mange kjekke opplevelser å se tilbake
på. Ikke alt kunne gjennomføres slik vi
ønsket, men kjekt ble det allikevel.

Vi ser frem til et nytt halvår her på Dagros!
Planene er mange, og vi tar opp igjen
satsingsområdet vårt Torbjørn Egner.

Vi startet tidlig med julegaver og alle
var ferdige med disse til desember
måned startet. Vi hadde derfor god tid
til å bake, lage julekort, lære sanger,
tegne juletegninger m.m.

Vi vil bruke ulike innfallsvinkler i
tilnærmingen av tema, og også se litt hva
barna synes er mest spennende å lære mer
om. Vi vil starte med å lære om
verdensdelen Afrika, om klima, natur og dyr.
Vi vil ta utgangspunkt i visen om Dyrene i
Afrika, og lære mer om dyrene som nevnes i
sangen der.

Vi startet første uken i desember med
nissefest, som ble en stor suksess. Stor
stas når vi fikk besøk av nissen ute i
fjos området, denne gangen på elsykkel
Lucia dagen ble markert 11. desember
og rødkløverne fikk gå i tog. Det var en
kald dag, med en kald vind- men
rødkløverne sang og var i storform, ute
på terrassen til Drømmehagen, for i år
kunne vi ikke gå inn på besøk.
Stallfest ble det også i år, hvor
rødkløverne spilte juleevangeliet for
resten av avdelingen. Barna er kjempe
flinke til å gå i roller, synge og danse!
Samme uke hadde vi også julebord
med taco på menyen. Kjekt å se
barnas glede over en litt annerledes
dag, med finklærne på og god
stemning.
Siste uken før jul feiret vi 2 bursdager
og hadde kino oppe på Danseloftet
hvor vi så Mikkes jul. En kjekk
avslutning på en kort uke. Sammen
hadde barna i forkant av desember
illustrert juleevangeliet, dette fikk
barna med seg hjem før jul- denne kan
være kjekk å spare på for å ta frem
igjen til neste år. Det gleder oss at
barna på Dagros har god kjennskap til
juleevangeliet og julens budskap.

Fremover vil vi ha fokus på: Dyrene i Afrika

Barna er gira på å reise på safari, flere av
dem har allerede laget seg en kikkert som de
bruker til å lete etter spennende dyr med.
Pute rommet er gjort klart til maling (på
papp klistret på veggen), der skal barna få
male sin egen jungel.
Denne måneden har vi ekstra fokus på
fagområdet kommunikasjon, språk og tekst.
Vi skal bruke ulike tekster og gjennom
litteraturen skal de få kjennskap til afrikansk
kultur, språk og tekster. Vi skal tilegne oss
kunnskap fra faktabøker om dyr og naturen.
Vi skal få se bilder både av dyr og mennesker
som lever i Afrika. Vi skal også lytte til
afrikansk musikk, og prøve å lære oss en
dans. Kanskje vi finner flere sanger som
handler om de ulike dyrene vi finner i Afrika
også?

Månedens utfordring

Hva trenger barnet i barnehagen nå?

Vi øver oss på å sitte fint ved bordet, og
får stempel i barnehagen når vi sitter fint.
Vi har pratet om hva det vil si å sitte pent
ved bordet, og hva som er god bord skikk.

I den øverste hvite boksen i garderoben:




Vi har kommet frem til noen punkter som
barna klarer å jobbe ut fra:

Tynn ull eller fleece genser og
bukse
Tykk ull eller fleece genser
Tykke raggsokker

I skapet i garderoben:

 Jeg sitter pent på stolen/benken
under hele måltidet
 Jeg spør fint om noen kan sende
dersom jeg trenger noe
 Jeg sier takk når noen sender til
meg
 Når måltidet er slutt takker jeg for
maten
 Jeg rydder matboks etter meg
 Når vi igjen har vanlig måltid
rydder barna tallerken, glass og
kniv etter seg, og setter det inn i
oppvaskmaskinen.







To par sokker
To truser
To strømpebukser/ stilongs
To T-skjorter/ tynn genser
To bukser

Åpen hylle i garderoben:







Barna er super flinke, og det gleder oss å
se at vi er på god vei!

Tynn lue
Tykk lue
Hals
Tynne votter/fingerhansker
Tykke votter
Regnvotter

På knaggen/sko hyllen



Barna får stempel på en plakat når de
klarer å følge punktene over. Vi samler
stempler sammen og får stempel premie
når vi har samlet 100 stempel.

Vinterdress
Vintersko

Inni tørkerommet på trallene:


Regntøy
 Støvler- gjerne med for inni

Vi oppfordrer dere til å også ha fokus på
dette hjemme

19.01 blir det bakvendtdag på
Dagros! Da går vi med rolsete hår,
buksa som genser kanskje eller
mulig den havner på vranga? Bruk
fantasien 

Husk!

Planleggingsdag
fredag 15.januar,
barnehagen er da stengt!
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