Periodereferat for kommunikasjon, språk og tekst.
Uke: 5-10

Lesegrupper:
I denne perioden har vi benyttet anledningen til å lese med barna både i små og store grupper. Dette
har vi sett er en nyttig øvelse både for konsentrasjon og huske det vi har lest. Da får vi snakket om
hva vi har lest og hva enkelte ord og uttrykk betyr. Vi har lest ulike bøker, men Hakkebakken har vi
både lest og sunget sanger fra. På denne måten sikrer vi oss at alle barna får med seg bokas innhold.
Når det er færre barn i gruppa er det lettere for oss voksne og få engasjert alle barna. Dette ser vi er
nyttig for alle barn.
Vi har også tatt opp og lest fra boka grønne og røde tanker. Iden boka er det enkelte spørsmål som vi
får barna til å svare på. Så her får de muligheten til å reflektere over det som leses og det vi ser på
bildene. Det å snakke om følelser og hvordan vi har og tar ting er med på å gi barna en helsemessig
god erfaring. Ufarliggjøre følelser og at følelser har vi alle.
Vi har også benyttet oss av å spille Bukkene bruse med rekvisitter fra snakkepakken. Her har vi
voksne spilt og barna spilt. Nyttig å bruke et kjent eventyr som alle barna kjenner godt, på den måten
er det lettere å gå inn i roller og bruke språket og seg selv. Vise seg frem og bli hørt av andre er med
på øke selvfølelsen.
Samenes nasjonaldag:
Noen dager i forkant ble vi kjent med at det finnes mennesker som er samer. De bor i Norge, Sverige,
Finland og Russland. Flagget er likt for alle landene. Rødt, grønt, blått og gult disse representerer alle
landene, disse fargene blir også ofte brukt i kofter og drakter. Vi brukte plansjer og bilder for å vise til
barna, både drakter og kofter. Jannike hadde med både sko og klær som var blitt brukt av samer.
Morsomt å få noe som de kan ta på og som også var brukt av barn. Barna fargela flagg som sammen
med en tekst ble satt inn i permen deres. Vi hadde også felles samling med Ole Brumm barna.
Skiskolen:
Nå har vi hvert igjennom fem ganger på skiskolen. Det har igjen vært et supert opplegg, både for
barn og voksne. Siste gangen var jo ekstra morsom med ulike poster de skulle igjennom som var
«skiskyting». De fikk servert kjeks, rosiner og saft. Det viktigste var at alla fikk premie.
Vi har prøvd med litt skigåing på fotballbanen. Men snøen har utfordret oss enkelte ganger. Men ser
hvor flinke barna har blitt. De fleste tar på ski selv og mestrer fall meget bra. Det som er fint med å
være på fotballbanen er at her kan alle få opplevelse av mestring da det er bakker som passer de
fleste.

Bokstavlyd:
Nå har vi blitt kjent med bokstav lyden S. Vi kommer frem til ulike ord som begynner med
bokstavlyden s. Moro å se hvor godt barna mestrer dette nå. Mens barna tegner/fargelegger
bokstaven, sitter vi sammen rundt bordet og finner frem til mange ord sammen.
Vi er på samme tid allikevel opptatt av vi skal ha en viss ro rundt bordet. Barna er veldig glad i å
synge, men det passer ikke alltid, for det kan bli mye unødig støy i rommet. Ser at det er viktig med
litt fokus på konsentrasjon og at de opplever hva støy er.
Rim og rytme synes å være nyttig å øve på. Vi klapper navne vårt, er en god start….moro er det om vi
klarer å høre hvor mange stavelser det er i navnene våre.
Regnbuefesten:
I forkant av regnbuefesten bakte vi mat-muffins med gulerøtter, ost, grovt mel og skinke.
Noen av barna tegnet regnbue som hadde med seg alle fargene, ROGGBIF
Rød
Oransje
Gul
Grønn
Blå
Indigo
Fiolett
Dagen ble feiret med alle barna i barnehagen, vi møttes ned på Tussi. Så gikk barna fritt rundt på
huset og hvor det var satt ut ulike poster. Det ble kastet bowling og det var hinderløype. Pinjata ble
fylt med kjeks og seigmenn, når den ble slått på raste det ut . Vi spiste sammen med Ole Brumm
barna.
Vinter-moro:
Her ble barnehagens uteområde pyntet opp med flagg og ballonger. Det ble satt opp forskjellige
poster som barna fikk prøve seg på. Kaste erte poser, som skulle treffe ballonger og kaste ball i
kurver.
Alle barna satt i trappa og festen var i gang. Førskolebarna på med ski ned til fotballbanen, men det
var et dårlig kladde føre. Men vi fikk oss en liten tur på ski i allefall.
Etter at alle øvelsene var gjennomført fikk barna diplom, opp på podiet og alle barna ble hyllet med
klapp og rop.
Vi gikk inn på Tigergutt og spiste fiskepinner i lompe/brød med tilbehør som mais og dressing. Til
drikke fikk de varm saft(toddy). En meget vellykket servering, dette var mat som passet de fleste.
Vennlig hilsen Nina på vegne av personalet.

