Oppvekst- og opplæring
REFLEKSJONSBREV EIKA februar 2021
LEK
Vi har hatt fokus på fysisk miljø denne måneden, og gjort noen endringer i lekemiljøet på
avdelingen. Lillerommet har blitt en møteplass for konstruksjonslek, med klosser i ulike former og
størrelser, dyr, kjøretøy, papprør og bilbaner. Stemningen i rommet er satt med lyslenke i taket og
tekstiler. Det er en møteplass hvor det kan være flere barn til stede, de har god plass og antallet er
mange på alle lekene, slik at det skal være nok til flere. Vi har benker til å bygge på i ulike høyder,
og passer på at det er ryddig på slutten av dagen, slik at det ser innbydende ut å komme inn dit
morgenen etter. Vi bygger en konstruksjon selv, for å gi barna inspirasjon til også å bygge.
Ute på avdelingen har vi laget en liten sansekrok, et sted å gjemme seg litt bort bak en gardin, med
lyskuber og sanseflasker. Det er veldig gøy å gjemme seg, men enda morsommere å hoppe frem å
si «BØ» før man blir funnet.
Noen av barna har begynt å «skrive» på papir med blyant eller tusj. I lesekroken har vi skrevet «les
med meg» på veggen, og snakker om bokstaver, og bildene av ulike figurer fra bøker. Vi snakker
blant annet om Gruffalo og Karsten og Petra. De eldste har begynt å snakke om bokstavene i
navnet sitt. De ser navnene sine når de sitter ved bordet, så det kan ha vært med på en
begynnende interesse for bokstaver.
SOSIAL KOMPETANSE
Vi ser at relasjonene mellom barna endrer seg, etter hvert som de blir eldre og det verbale språket
utvikles. Barna snakker mer sammen under lek, og klarer å «lese» hverandre litt bedre. Vi øver
fortsatt på å si «stopp» (verbalt og med hånda), og at man kan spørre andre om de vil ha en klem,
før man hopper inn i den. Flere barn (de 2 eldste gruppene) har begynt å drikke av glass i stedet
for plastkopp. Det går veldig bra, og snart kommer den yngste gruppa også i gang.
PROSJEKTERENDE ARBEID
Nå har det vært mye snø de siste ukene, så landart prosjektet har fortsatt med snø figurer. Vi har
laget snømenner, snø giraff og snø marsvin.
En dag laget vi flaskebane. Da hjalp en voksen til med å lage selve banen, så fikk barna flasker med
farget vann i til å sende nedover løypa. Dette syns flere var morsom og holdt på en hel time med å
lage banen, sende flasker, hente opp flasker, og i ettertid har vi tømt ut det røde, grønne og blå
vannet i snøen.
EVENTUELT
5 mars har vi karneval. Da kan barna kle seg ut hvis de vil. Det blir fest og musikk på avdelingen og
noe varmt å spise til lunsj.
Husk å registrere påskeferie i transponder.
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