MÅNEDSNYTT KARLSVOGNA FEBRUAR 2018
Evaluering januar
Januar har vært en festmåned med hele fem bursdager og mange ispinner
Endelig kom snøen til Gjettum og det har vært stas Vi har sanset, lekt og utforsket snøen. Lagd snøballer, snøengler og snømenn! Vi har sunget sanger og fortalt regler og
lest mange vinterbøker. Rundt lesekroken hang vi opp inspirasjonsbilder av barn som både sto på ski og skøyter.
Ute har samtlige barn blitt veldig glade i å ake De liker stor fart og noen tar faktisk løpefart slik at de hopper ned bakken! Vi har flere ganger gått på tur til fotballbanen og
akebakken i leirfivelveien slik at vi har kunnet ake. Under akingen har barna mestret turtaking godt. De har hjulpet hverandre med å holde orden på køen!
Sagt av barna: «Snø ser ut som mel» «Den er lydløs»
Prosjektgruppene er kommet godt i gang. Blåveisene har tatt utgangspunkt i eventyret om de 3 bukkene bruse. Løvetennene utforsker og leker med snø inne. Se
prosjektveggen til solsikkene på kjøkkenet.
Vi har introdusert ulike eventyr og fortellinger for barna og presentert dem på forskjellige måter i form av bilder, konkreter, ipad, lydbok og dramatisering. Akkurat nå ser vi at
eventyret om Skinnvotten fenger barna. De ble fort opptatt av alle de artige navnene på dyrene. Dette vil vi spinne videre på med å gi de variert inspirasjon.
Fokus i februar
Videre ser vi at barna viser mye interesse for tall og bokstaver. Derfor har vi limt opp ordbilder på blant annet møblene våre. Noen leser hva det står mens andre husker
ordbildet og lærer det seg utenat
Dermed har vi også startet opp med en dagtavle som vi ser på hver dag. På dagtavla setter vi opp riktig dag, dato og årstall. Vi ser sammen ut av vinduet, hvordan er været?
Hva slags klær trenger vi? Tavla henger på avdelingen.
Som skrevet tidligere liker barna å hjelpe voksne med ulike gjøremål. Karlsvogna har nå 2 ordensbarn hver dag i en uke. Bilder av ordensbarna henger på døra inn til
avdelingen. Ifølge barna må en ordensbar gjøre alt mulig
Info
Husk: Alt vått tøy (dress, votter, lue etc) og sko/støvler må taes med hjem hver dag til tørk siden det ikke tørker hengende på barnas plasser til neste dag. Dette
har mye å si for barnas trivsel.
12.feb: Foreldremøte kl 19 – FØSTEHJELPSSKURS.
Fint om dere kan gi beskjed om barnet deres har fri eller kommer i bhg i vinterferien (UKE 8). Se liste på utgangsdøra.
Vinterhilsen fra Toril, Elisabeth, Lise og Nina.
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VINTERFERIE UKE 8
Elisabeth og Nina ferie.
Toril og Oda jobber.
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1. Aldersdelte grupper,
fokus sosial kompetanse

2. Fellessamling på
kjøkkenet med NS og MV

8. Aldersdelte grupper,
fokus sosial kompetanse

Prosjekt blåveisgruppa
9. Fellessamling på
kjøkkenet med NS og MV

6.
Solsikkegruppe husk sekk
hver tirsdag. SKISKOLE

7.
Magisk samlingsstund,
gruppa deles i 2.

Prosjekt løvetanngruppa

Prosjekt blåveisgruppa
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