Periodereferat Petter Sprett
Uke 1 – 5.

Antall, rom og form er noe vi ser barna kan godt og har interesse av. Det har vært veldig naturlig å
dra fagområdet inn i leken og hverdagen vår i barnehagen. Like mye inne som ute. Hvor mange
spillebrikker har du der? Hvor mange tallerkener er det på bordet? Hvor mange er vi under samling?
Hvilken form har dette arket? Osv…
Vi så også at de har god kunnskap og interesse for dette. De har kjent mye på god mestringsfølelse i
denne perioden.
Barna har klipt og limt former. Den ene oppgaven var å fargelegge, klippe og lime former på et ark.
Alle barna klarte dette fint.
Vi ba alle om å ta med en skoeske/liten eske i bhg, dessverre fikk vi bare inn 5 esker, så da måtte vi
nesten legge prosjekt «drømmerom» på hylla litt. Vi får heller se om vi får tid en annen anledning.
Vi har tilbydd og satt frem jovo, plusplus, «sopp», perler og andre aktiviteter vi ser har gjort nytte i
arbeidet denne perioden.
I utetiden har vi akt mye utenfor gjerdet til bhg og ned mot fotballbanen. Barna er så glad i å ake, så
dette har vi gjort mye, noe vi også selvsagt kommer til å fortsette med neste periode og så lenge det
er snø.
Det er tungt å gå opp til gapahuken i så mye snø som er nå, så vi valgte derfor sist mandag å ta en
akedag på jordet. Det var MYE snø på jordet, vi laget i fellesskap en fin vei og akebakke. Dette synes
barna var kjempegøy! Vi kommer til å fortsette å ha akedager både med akebrett hjemmefra og med
mattene til bhg.
Hestene Gabby og Kusken er like stas som vanlig og barna gleder seg hver fredag til de kommer.
Barna mestrer bedre hest og utfordrer seg selv mer nå enn tidligere.
Hunden Milla har også barna blitt bedre kjent med. Noen har også fått vært på tur sammen med
henne i nærmiljøet.
Vi startet opp igjen med Bråset denne perioden. 2 Petter Sprett og 3 Førskolebarn går sammen med
Helena dit hver fredag. De har da en aktivitet sammen med beboerne og spiser lunsj der.
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