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MÅNEDSNYTT MELKEVEIEN JANUAR
Evaluering januar
Vi har i januar kommet godt i gang med kommunikasjon, språk og tekst. Vi har lest mye bøker og barna følger godt med når vi leser. Bøker som
«Lillesøster», «Ingrid», «Karsten og Petra» m/fler. De har fått se på bøker alene og sammen med hverandre. Barna samtaler om hva de ser på bildene
og bruker fantasien. Vi har fortalt eventyr og historier i samlingsstund hvor vi har dramatisert og brukt konkreter. Eventyr som «Gullhår og de tre
bjørnene» historien om «Den lille larven aldri mett» og Geitekillingen som kunne telle til ti». Det er hengt opp barnas forbokstav med ulike bilder som
har lik forbokstav. Barna har vært opptatt av forbokstavene sine og andres forbokstav. Barna koser seg med å tegne, lage figurer av plastelina, duplo,
puslespill og perle med store perler. Barna har laget kunst med papir, silkepapir og snø. Bildene henger inne på avdelingen. Vi har utforsket bokstav
kjeks og bokstav pasta til ettermiddagsmat hvor barna har funnet sin bokstav til stor glede. Vi har fått en ny høyttaler på avdelingen hvor vi spiller mye
musikk på ettermiddagen og danser. Det blir spilt Hakkebakkeskogen og Knutsen og Ludvigsen. Turene på mandagene har gått til fotballbanen hvor vi
har akt i en fin akebakke. Barna har kost seg og syntes det er gøy å ake.
Fokus februar
Det blir eventyrfest/ karneval for barna i mars. I den forbindelse så trenger dere ikke kjøpe kostyme, vi kommer til å lage kostyme med barna. Vi vil
fortsette med å fortelle ulike eventyr for barna, hvor vi kan bestemme oss for et eventyr til eventyrfesten. Det blir fokus på å lese bøker, ha samtaler og
fortelle eventyr/ historier for barna i hverdagen. Vi kommer til å henge opp flere bilder rundt forbokstavene og flere bokstaver som barna bruker mye i
hverdagen. Det blir nye prosjekt grupper, med nytt utgangspunkt på de forskjellige gruppene. Utforske farger med mini gruppa, utforske bokstaver og
ord med maxi barna. Et utgangspunkt som kan ta helt annen retning når barna får utforske. Vi vil henge opp dokumentasjon fra prosjekt gruppene
enten på avdelingen eller i gangen. Maxi og mini grupper blir på torsdager istedenfor tirsdager, dokumentasjonen vil henge i gangen. Så lenge det er
snø og fint føre vil vi bruke ake bakken ved fotballbanen
Info:
12 februar - Foreldremøte/førstehjelpskurs kl 19-21 00.
15 mars – Eventyrfest for barna

Vennlig hilsen fra Erik, Rani, Agathe, Farzaneh og Elisabeth 

