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LEK
Barna har vært opptatt av blant annet konstruksjonslek. Vi har bygget med magnetklosser. Både
lange byggverk og høye byggverk. Det ser ut som barna syns de er fascinerende, der de ser nøye
på dem når de setter dem sammen.
Barna leker mye med dyrene, både inni låven vi har og på benken med gress og vann. Dyrene
begynner å få mer karakter nå, de lager ikke bare lyder, men de kan også snakke sammen. Noen
barn vil at dyrene skal sloss. Vi voksne hjelper til å gi dem stemmer og karakterer. Hesten er veldig
glad i å galoppere, og har ikke så mye tid til å snakke med de andre dyrene, men han liker at vi
synger «ri, ri, på islandshest». Bjørnen skal ta alle de andre dyrene, og skremme dem, akkurat som
i sangen. Hvis dyrene skal på ferie, puttes de i den store pappesken og kjøres rundt på avdelingen.
SOSIAL KOMPETANSE
Vi øver blant annet på å holde hender når vi går på tur. Noen barn vil holde andre barn og voksne.
Noen barn vil ikke holde noen. Vi pleier å si at de må holde en voksen i hånda når vi går gjennom
parkeringsplassen eller fortau, men når vi går i skogen kan de gå helt selv. Noen ganger sier et barn
«nei» til å ville bli holdt i hånden av et annet barn, og da er det greit. Vi sier at h¤n vil ikke holde
noen i hånda nå, men kanskje senere. Det er som regel greit å forstå. Vi jobber med at når andre
sier hva de mener må vi høre på dem og gjøre deretter. Det skal være greit å si ifra når man ikke vil
noe.
PROSJEKTERENDE ARBEID
Vi har utviklet landart prosjektet vårt i januar, til å inkludere is. Nå har det vært snø, og vi har ikke
hatt like stor tilgang på naturmaterialer. Det har derimot vært mange minusgrader. Vi har satt ut
melkekartonger med vann og maling oppi. Vi hang ut gummihansker mad vann og maling oppi. Når
de hadde fryst etter 3 dager, pakket vi det ut og laget landart med det. Det ble fargerike skulpturer
i det ellers hvite utemiljøet. Vi har malt i snøen med flasker med hull i lokket, og vi har laget snø
skulpturer. Det startet med at barna ville lage snø kyr, og endte opp med at det lignet mest på
marsvin.
Vi har sett på hvilke spor ulike dyr lager, ved å trykke bena til dyrene i maling og deretter på et ark.
Bjørnen lagde veldig store spor, mens rådyret lagde mindre spor. Det ble et stort bilde med mange
spor til slutt, som vi hang opp på veggen inne på Eika.
På tur har vi sett rådyrspor og hundespor. Noen barn mente også at de så spor av ulv og bjørn.
Vi kommer til å fortsette å lete etter spor på fremtidige turer og også legge igjen våre egne spor.
EVENTUELT
På slutten av måneden gikk vi tilbake til stengte dører for de fleste på Eika. Vi håper på mindre
smitte og et mer åpent samfunn i tiden som kommer.
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