Månedsplan Mars
2022
Veslefrikk

UKE

Mål for måneden: Vennskap , hva er en venn, hvordan
skal vi være overfor hverandre? Markere
barnehagedagen som også går på vennskap. VennskapDu og Jeg.
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INFO:
- på fredager kommer vi til å være ute fra morgenen av når det er god temp fint om barna kommer ferdig
påkledd og klare for utelek
- fint om dere begynner å tenke på sommerferie. Barnehagen er stengt i uke 28/29,
I uke 30 må det være minimum 5 barn for at barnehagen holder åpent. Frist for å levere ferielapp er 9/4-22.

Se over skifteklær. Nå trengs det ull undertøy, fleece/tykkere ull, dress, luer/pannebånd, hals, vanter/votter, ullsokker,
gortexsko/cherrox.

Matpakke til ett måltid, ett måltid og frukt i bhg.
Alle som kommer etter 8.30 skal ha spist frokost hjemme.
Kommer dere etter 9.30 vil vi ha beskjed.
I disse tider er også terskelen for å sende barna hjem lavere enn ellers, dette betyr at dere som foreldre må være lette å
få tak i på mobilen.

Tlf kontor: 960 11091 Tlf Tommeliten: 90553694 Tlf Veslefrikk: 95443040 Tlf. Siw 99642973

Vi er stort sett ute hele dagen, barna trenger derfor ulike skifteklær, bobledress,ull, sokker, truser, tynn ull, tykkere ull og fleece.
Vintersko/goretex sko. Støvler og regntøy. Klær til all slags værkaldere temp nå gjør at vi trenger mere varme klær og godt med skift! Vi er ute
uansett vær

Vi arbeider etter Rammeplanens fagområder og disse går litt i hverandre. Når vi f.eks bruker sanger med
bevegelse så er vi innom flere fagområder. Med utgangspunkt i fagområdene er dette hva vi har holdt på med
i januar:
1) Kommunikasjon, språk og tekst: vi har hatt fokus på kommunikasjon, det å mestre ulike former av
kommunikasjon. Vi leser bøker sammen med barna, gir barna tid til å uttrykke seg og fortelle. Vi har brukt
konkreter, bevegelser og bilder som støtte til fortellinger og sanger. Vi har samtaler om felles opplevelser og
oppmuntrer barna til å fortelle. Vi har også hatt fokus på smågrupper med språkaktiviteter.
2) Kropp, bevegelse, mat og helse: I februar har vi også hatt fokus på allsidig bevegelse, både ute og inne,
endelig snø på jordet så barna har fått mye utetid der. Noen aker ,andre bygger snømenn ol. Endelig mere
snø og vi har fått en stor snøhaug i barnehagen. Vi har hatt smurfiade, det ble laget skiløype, heiagjeng og
akebakke! Lek og moro i snøen. Det ble premie og diplom på alle tilsluttBevegelses leker inne,
hinderløype og dans er noe av det vi gjør inne. Ellers har vi laget mat og har fokus på å få i oss grønnsaker
og frukt.
Vi ønsker
å være
mye
påde har
3) Kunst, kultur og kreativitet: vi har formingsmateriell tilgjengelig fremme, barna
bruker
dette
når
tur,
så
husk
klær
etter
vær
lyst. De er kreative og har god fantasi. På plandagen i januar flyttet vi om i barnehagen og endret en del på
og nokbedre
skiftog
kan
værelettere
rommene våre, barna trives nå godt med nye kroker og leker. Ser at leken fungerer
barna
kalde dager fremover!
finner roen .Ute har barna bygget hule i haugen vår og bruker aktivt den til mang salgs lek. Vi har laget
Ull,lue og votter er lurt;)
vinterbilder, bilder til samefolkets dag, figurer, klippet og limet. Inne på avdelingen bygges det hytter i alle
hjørner vi jobber med saks og klipping, utrolig fremgang på finmotorikk ! Smålego, magneter, klosser og
dyr er noe som barna leker mest med inne, her blir det konstruert og laget det mest utrolige! Vi har også fått
en del ny lego, bla annet smålego og legofriends. Dette er veldig populært og barna kan sitte leenge !!
4) Natur, miljø og teknologi: vi koser oss mye ute, har vært oppe i mørkeskogen og bygget hytter, fiska med
pinner og laget leirbål av småkvist. Vi bruker former, kvister, pinner og det vi finner i leken. Vi har markert
samefolkets dag med kasting av lasso, samtaler rundt den samiske kulturen, hvordan rein lever og hvilke
ulike kulturer vi har rundt oss.
5) Antall, rom og form: har fokus på å bruke begrepene i hverdagen vår, inn i matsituasjon og lek. Vi har
også grupper og gruppe aktiviteter med sortering, begreper, tall, erfaring med rom og plassering. Vi snakker
om ukedager, måneder og årstid. Spill, sangleker og eventyr har vi stor glede av.
6) Etikk, religion og filosofi: vi har fokus på å snakke om ulike religioner, og bli kjent med religioner og
livssyn vi har i barnehagen. Vise respekt for hverandre, og at alle er like mye verdt!
7) Nærmiljø og samfunn: vi er beviste på å sette ord på positive handlinger og oppmuntre til å hjelpe
hverandre. Lære å ta hensyn til hverandre og det å være en god venn

Førskolegruppa: førskolegruppa har begynt å
jobbe med kroppen, vi har sett og snakket om
ulike kroppsdeler og kroppens funksjoner. Vi
har også snakket om min kropp, følelser og
grenser, hva som er greit/ikke greit. Vi har også
hatt smaksgrupper, der vi har utfordret
smakssansene våre og fått smakt både på søtt,
salt, surt og bittert! Noen synes dette er litt
ekkelt, men de prøver!

Februar har vært preget av en del sykdom blant
personalet på Veslefrikk dessverre, så nå håper vi
våren blir bedre!Vi skal jobbe med vennskap i
mars, og finne på noe spennende frem mot
barnehagedagen, da det er vennskap som er
temaet Vi håper på mye god vær fremover slik at
vi kan være ute å kose oss i snøen barna kan
bare ha med seg ski om de har lyst, de kan da
settes i korg ute, men lagres i bhg på eget ansvar.
Når det gjelder sykdom så må man se an
almentilstand, feber og barnets form. Syke barn
skal ikke i barnehagen

