Månedsbrev for Februar 2020
Hva gjorde vi i januar?
Bursdag: I Januar markete vi 3 bursdager med bursdagssamling, langbord,
krone og varm mat til lunsj.
Maling av avdelingen: I løpet av Januar blei avdelingen malt og

da var vi på fellesrommet og i hallen. I løpet av tiden vi var
der spiste vi lunsj på fellesrommet og på kjøkkenet. Barna
synes det var spennende og nytt å være her over tid og tilpasset seg sin
nye hverdag. Barna sa kom vi går inn på avdelingen. Nå er vi kommet
på plass i fine og nymalte lokaler og det var stas første dagen vi skulle
inn og spise frukt. Vi venter også på nye møbler til avdelingen og ser
frem til å innrede og tilby nytt lekekjøkken til barna.
Tema januar/Februar: I Januar startet vi med eventyret om
geitekillingen som kunne telle til ti. Voksne har brukt konkreter i
samlingsstunden for å gi barna støtte og hjelpe og holde fokus på det
som skjer i samlingen. Vi har fått flotte bilder opp på døren til
lillerommet. Det er også lagd masker til eventyret som barna har brukt
i sin rollelek. På tur har man prøvd å komme inn på eventyret men
kaptein sabeltann interessen var større😊
Felles utedag: Den 17 januar var det felles utedag, vi hadde aktiviteter

kaste erteposer inn i matematiskeformer som var tegnet på asfalten.
Det var lagd til en superduper hinderløype med utfordringer for store
og små. Den var populær og barna fikk krype, hoppe og balansere på
benker. Litlåsen gikk inn etter aktivitetene og markerte 4 årsdag.
Grupper: I Januar startet vi opp med grupper torsdag og fredager. Vi rullerer
på hvem som er inne og ute. Barna har stort sett blitt delt i tre grupper. Når vi
har mulighet vil vi være i fire ulike grupper. ( se gruppeinndeling i garderoben.)
i gruppen har vi voksenstyrt aktiviteter eks. eventyr, spill, male, frilek og utelek.

Turdager: Turene i Januar har vært i nærmiljøet vi har gått til åpen barnehage
sin uteleke plass. Vi har og vært på tur i seimshovden, karussellen er populær.
Barna får utfolde seg i klatrestativet barna prøver nye måter å klatre på, oppøver
nye ferdigheter og viser glede ved mestring.

Førskolegruppen: I Januar har vi fortsatt med tema førstehjelp hva
kan man gjøre om man blør neseblod og hvordan hjelpe andre dersom
de setter noe fast i halsen. Vi har hørt på Henry sangen og barna kan
store deler av teksten nå. Turen for førskolegr i januar gikk til
nærmeste legekontor og brannstasjon i forhold til barnehagen. Dette
gjorde vi for å videreføre hvor man kan oppsøke hjelp. Utenfor
legekontoret stoppet vi opp og snakket om at vi måtte ringe på
forhånd. Ved brannstasjonen stoppet vi såg inn vinduet. Vi pratet om
brannbiler og hva vi såg inne i garasjen. Barna kunne nødnummeret til
brann. Turen gikk videre til Øyrane torg der alle fikk velge hver sin
bolle/rundstykke til lunsj. Nå i januar har vi avsluttet Førstehjelp og
Henry.

Hva skal vi gjøre i Februar?
Utedag: Torsdag 6 feb blir det utedag for hele barnehagen. Det blir aktiviteter
når alle barn og voksne er kommet ut. Samisk musikk og dans, lassokasting,
kaste erteposer på boks og utelotto med dagens tema. Kle barna etter været.
Bursdager: Hipp hurra for bursdagsbarnet i Februar. Vi markere dagen i
barnehagen med bursdagssamling, krone, langbord og varm mat til lunsj.
Tema/ Grupper: I Februar skal vi jobbe videre med eventyret Geitekillingen
både i de formelle gruppene og i spontane situasjoner/grupper i hverdagen. Vi
skal bli bedre kjent med dyrene hva de spiser, fotavtrykk, dyrelydene. Er
dyrelydene lik i Norge og til andre land. F.eks. Polen. Hva heter dyrene på
Norsk og andre språk som er presentert i barnegruppen og personalet. I løpet

av perioden vi jobber med eventyret ønsker vi at barna skal få
kjennskap til forfatteren Alf Prøysen
Førskolegruppen: I førskolegruppen vil vi jobbe med former. Vi vil bruke
matematiske begreper trekant, rektangel, kvadrat, sirkel og vanlige ord som

running, firkant. I løpet av Februar skal vi måle høyden, hvor mye har vi vokst
siden høsten?
Se etter former ute og leke med tangram. Ellers vil vi telle og finne ut hva er:
et par, halvpart og dobbel. Vi vil ha fokus på lekende læring og ta tak i barnas
interesse innenfor tema. Barna skal og få kjennskap til Bergen sitt 950 års
jubileum.

Informasjon:
 Husk utedag Torsdag 6 februar.
 Mobiltelefonen har vi hatt tekniske problem med, så vi har ikkje
fått tatt den i bruk.
 På grunn av personvernloven kan vi ikkje lengre skrive navn og
bursdag i månedsplan/ månedsbrev. Det vil derfor bare stå
bursdagsfeiring i dag markert med ballonger. Dette gjelder også
navn på barna i de ulike tur/leke og andre grupper. Se informasjon i
garderoben hvilken gruppe ditt barn tilhører.
 Skolens vinterferie er i uke 9 det er fint om dere gir beskjed til
personalet dersom barnet skal ha fri.
Hilsen personalet på Litlåsen.

