Petter Sprett
Periode referat uke 5-10
Fagområdet; Kommunikasjon,
språk og tekst

Denne perioden har vi hatt fokus på kommunikasjon, språk og tekst.
Rammeplanen sier; at vi skal oppmuntre dem til å fabulere og leke med
språket, lyd og rim og regler. (Rammeplanen, s. 48, 2017)

I denne perioden har vi jobbet mye med blant annet rim og regler, eventyr med
konkreter, skrive navnet på PC og det å kjenne igjen navnet bildet sitt og
bokstavene sine i hverdagen. Alle barna på gruppa har fått vert sitt regle kort
der alle har hver sin regle med sitt eget navnebildet og et bilde knyttet til regla.
Når vi presenterte reglene var barna kjempe engasjerte og hang seg på både
nye og gamle regler. Vi hører de snakker om dette i leken og prøver seg på de
nye reglene. Alle reglene er hengt opp på tavla inne på avdelingen og brukes
aktivt i hverdagen sammen med dem. I garderoben er det hengt opp bokstaver
og dette innbyr til mye gode samtaler; «dette er mamma sin bokstav, «dette er
min bokstav» og «dette er pappa sin». Barna viser stor interesse for bokstaver
og prøver seg mer og mer på å skrive selv både på ark og på pc.
Vi har stort fokus på språk og det «å bade barna i språket». Rundt f.eks. lunsj
bordet er det fokus på at de skal fortelle oss hva de ønsker og ikke bare «peke»
eller si «den». Plasseringsord har som sagt også vert fokus denne måneden og
barna er engasjerte og vil delta i samlinger. Hakkebakkeskogen er et tema som
går gjennom heile barnehageåret og barna vett veldig godt hva som skjer i de
ulike kapitlene gjennom boka. Når vi formilder dette har vi stort fokus på å
bruke konkreter og få barna engasjerte og delaktige. Vi ser stor verdi i å henge
opp figurene inne på avdelingen, barna synger når de ser dem og forteller til
hverandre om ulike utdrag fra boka.

Som dere sikkert har sett har vi forandret på avdelingen slik den er blitt mer
åpen og innbyr til lek med udefinerte lekematerialer. Barna har god fantasi å
bruke mye bøtter, stoff, utkledningsklær, grønnekasser, korker osv i leken.
Hyllen som er satt på gulvet til barnas bruk gjennom leken blir brukt til mye
forskjellig som blant annet hus og bil.

Samenes nasjonaldag ble markert oppe på Tigergutt med en samling der vi fikk
se hvilke klær som brukes av samene, lytte til en joike og hvilke farger som er i
flagget. Ole Brumm kom opp å var med på samlingen og var igjen for å leke
sammen med oss etterpå, mye god lek på tvers av gruppene. De som ville
kunne fargelegge samens flagg etterpå.
Regnbuefest
Fest er alltid stor stas i barnehagen! Alle møtes på Tussi der det ble presentert
ulike poster på huset som barna fikk prøve. Det var hinderløype, bowling med
ulike farger på kjeglene og kast på blink. Barna fikk gå rundt å velge hvilken
aktivitet de ville prøve seg på og syns det var stas. Vi ser verdien av å blande
gruppene på sånne dager og barna viser stor omsorg for de rundt seg, ekstra
stas å få leke med søsken. Hver gruppe hadde i forveien laget hver sine
«bakemester harepus muffins» som ble servert til lunsj. Etterpå var det ut å
male regnbuer i snøen.

Om det er noe dere lurer på er det bare å komma å ta kontakt med en av oss
😊 Vi ser frem til ny periode sammen med den beste PETTERSPRETT gjengen!

Hilsen Marte T, Mette og Marte V.

