Periodereferat fra førskolebarna uke:1-5.

Fagområdet: Antall, rom og form.

Leken:
Leken har også igjennom denne perioden hatt god plass i barnas hverdag. Barna bruker ulike
materialer for å tilføre leken elementer som utvikler leken deres. Kombinasjonene av leker brukes
også, f.eks: togbane, biler og lekedyr kan være en fin måte å bruke i en lek for barn. Bygge hytter er
ofte veldig populært, der tar de med seg ulike ting inn i hytta gjerne litt batterilys, kan bli en magisk
stemning. Det at de også på eget initiativ lager ting som de trenger til leken sin er en kreativ måte å
selv styre leken sin selv.

Skiskolen:
Det var kjempestas å være med på skiskolen. Vi snakket litt med barna på forhånd om hva som skjer
når vi er på skiskole. Hva er en skitupp, skibinding og hvordan skal vi oppføre oss på bussen. Navn på
lua ser vi er fint da instruktørene på en mer personlig måte kan tilnærme seg barna.
Når vi kom frem til Eid gård der får vi i år grønne vester som vi skal ha på hver gang vi er på skiskolen.
På den måten er barna godt synlige. Barna oppfordres til selv å ta på ski selv, en flott mestringsfølelse
når de får det til. Vi starter alltid med å stå i ring, slik at vi alle kan se hverandre og at ski tuppene kan
møtes. Her lærer vi hvordan vi skal reise oss opp etter et fall, hvordan vi skal ploge og bøye knærne
nedover bakker.
På Eid gård har de flere ulike bakker med utfordringer som passer de fleste av barna. Flere løyper
som er med på utfordre barna men samtidig ser instruktørene hva barna trenger å lære. F.eks: tennis
ball i løypa gjør at skiene sklir i sporet og når de kjører ned bakken med bøyler over seg så må bena
bøyes, smart.
Det er moro å se hvor fort barna mestrer ulike metoder og viser trygghet i løypa. Vilje til mestring og
skiglede, får god plass.

Mørketur med overnatting i barnehagen:
Vi en fantastisk flott dag og kveld sammen. Vi spiste mat som barna hadde fått være med å
bestemme (pannekakerøre i vaffelform med grønnsaker og frukt). Vi fikk alle plassrundt bordet og vi
storkoste oss. Ut på tur med lommelykt var kjempe spennende. Følge spor og gå igjennom skogen og

se hvor mye en lommelykt kan lyse. Det å løpe barbeint ute i snøen var en ny opplevelse for enkelte.
Moro var det. Finne frem kosedyrene slik at de også fikk være med på Nonstopp spillet. Her var det
god stemning rundt bordet. Tid til litt lek ble det også, god plass i barnehagen det var jo bare oss der.
Alle barna fant seg en plass inne avdelingen hvor de la ut madrasser og sovepose. Finne frem natt tøy
og gjøre seg klar for kvelden. Mye god selvstendighet å spore oss barna. Vi leste Mamma Mø og sang
noen godnatta sanger så da kom roen. For noen var det godt at Jannike og jeg strøk de lett over
hodet slik at de skulle oppleve trygghet og falle i søvn.

Grunnen til at vi fikk en så positiv og flott opplevelse var at alle barna viste hva som skulle skje og
hvordan ting skulle gjennomføres. Dette blir da forutsigbart for alle barna og da får vi trygge og glade
barn.
Bearbeidelse av turen har vi hatt igjennom samtaler og bilder som barna har fått og så skulle de
tegne det de husket var det fineste eller morsomste fra kvelden i barnehagen. Dette ble så satt inn i
permen.

Vi har også blitt kjent med ulike former. Vi har tegnet og klipt ut former og satt navn på formene. Det
har også blitt laget et felles bilde på alle formene fikk plass på. Dette var en felles oppgave som går
på at de må samarbeide, de må finne løsninger slik at alle fikk plass.

Det har nå vært veldig populært å sminke seg, ser at barna har blitt flinkere de sminker seg, kanskje
som noen av dyrene fra Hakkebakkeskogen?

Ser også hvor fint det var at dere som foreldre henger frem det som barna skal ha på seg når de skal
ut. Det letter påklednings situasjonen for barna. På denne måten blir barna mer selvstendig og de får
mestringsfølelse på det de gjør.

Vinteren har kommet og vi ser at barna liker seg godt ute i snøen. Fint å se at barna kan være
kreative ute med og uten aking. Trenger vi mer plass er vi ofte utenfor gjerdet og aker ned mot
fotballbanen. Når ski skiskolen er ferdig kommer vi til å fortsette med ski på turdagene våre, ta derfor
med tursekk fra uke 8. Enten så tar vi med sekk og ski på tur eller så spiser vi i barnehagen (litt
væravhenging).

Hilsen Nina på vegne av personalet.

