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LEK
Vi tegner mye på avdelingen både med tusjer, fargeblyanter og fargekritt. Vi har et eget
tegnebord, da det er fint for barn og ha store ark å tegne på. De fleste barna på avdelingen er på
det vi kan kalle rablestadiet. Det ser ut som kruseduller og ukontrollert rabling. Dette er et viktig
stadium i tegneutviklingen. Det kan være et bilde av barnets forestilling av verden. Det neste man
kan se er mer kontrollert tegning på et sted på arket. Det kan være sirkler eller streker mer satt i
system. Hvis dere samler på tegneark/malerier hjemme, kan dere se utviklingen. Det er også fint
om dere tegner og maler hjemme. Bruke store ark og rene farger. Med primærfargene rød, gul og
blå, i tillegg til sort og hvit, kan man blande alle verdens farger. Med tegning og maling får barna
uttrykket seg på en annen måte, det et av barns hundre språk, ifølge Reggio Emilio filosofien.
Både i utelek og inne leken lager vi is. Vi har en Is kiosk på lillerommet, hvor det kommer til is,
etter hvert som en av de voksne syr. Barna trenger derimot ikke noe som ligner på en is, for at det
skal være en is. Her bruker de fantasien. Alt kan bli til is, selv om det er en kloss eller en tomat. Vi
voksne spør hvor mye den koster. En dag koster det 2 kroner og neste dag koster det hundre
kroner. Det kommer an på hvem av barna som er selgeren bak disken.
Hvis vi er ute, lager vi is i kremmerhusene av plast vi har i sandkassa. Det kommer slurpelyder når
vi spiser, selv om vi bare later som. Eller, det er jo noen som spiser den «på årntli». Vi fyller alle, og
den grønne smaker eple, den røde jordbær, den gule sitron og den blå smaker blåbær.
SOSIAL KOMPETANSE
Rammeplan for barnehager (2017) sier at sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og
samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Vi jobber med begreper i alle situasjoner og har
startet arbeidet med å implementere tegn til tale, for å styrke språkutviklingen til de som trenger
det. For å få det raskere inn i fingrene, bruker vi det til alle. Vi tenker at det også kan hjelpe barna
å kommunisere med hverandre, når de kan bruke noen tegn, der ordene mangler. Dere vil se at
det etter hvert kommer opp bilder og plakater på veggene med tegn på, for at vi skal huske dem
bedre.
Vi har lært oss en sang som heter «Fly og bil», med tegn til tale. Den kan dere finne på youtube,
sammen med mange andre sanger med tegn til tale. Vi starter med denne, og vil lære oss flere
etter hvert.
PROSJEKTERENDE ARBEID
Kan vi finne småkryp under steinene ute? Meitemark og edderkopper er det vi har funnet flest av,
så noen små snegler. Noen vil holde meitemarken i hånda, mens andre sier «Æsj» og rister på
hodet. Vi øver på å være forsiktig hvis vi skal ta på dem. Det har hendt at noen har trykket så hardt
på marken at den ble flat. «Oj», sier de da, så snakker vi om at den døde, og at vi må være
forsiktige med dem.
Vi har fortsatt å gå på tur i skogen, og barna leder an. Vi kommer tilbake til barnehagen med
sekken og lommene fulle av kongler, pinner og steiner. Alle vil gjerne gå på tur, så det syns vi er
veldig positivt.
EVENTUELT
Vi har tatt imot et nytt barn, og 1. des. starter det siste barnet som har oppstart på Eika. Det har
også vært nye vikarer innom. Da vi har barn på avdelingen som har assistenter, vil dere se noen
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nye voksne på avdelingen. Det er bare å hilse på dem, siden barna blir kjent med dem er det greit
at dere vet hvem de er.
Det er 1. søndag i advent førstkommende søndag. Fremover vil vi markere det med lys, henge opp
1 hjerte i adventskalenderen for hver dag og synge julesanger.
Ha en fin adventstid!
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