PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK
MARS 2017

Hei alle sammen
Mars måned har gått veldig fort inne på Perlå. Det har vært en
måned hvor solen har begynt å vise seg fra sin bedre side, det har
også vært mye regn. Når det er vann ute da har barna det travelt
med alt de vil gjøre

Prosjekt
Vi har hatt om lyder i naturen denne måneden, spesielt fugler. Det er
mange som nå kjenner igjen lyden av kråken og vi er også bevisste når
vi snakker om ulike fugler at vi navngir dem med deres riktige navn.
Ellers stopper vi opp, noen ganger lukker vi øynene og lytter sammen.
Noen ganger er det mange fugler som lager lyd, andre fugler liker å
være alene. Oppe ved fritidsgården er det noen trær det ofte er
fullt med fugler, her er det mye sang fra fuglene. Vi kommer til å ha
et ekstra fokus på fugler neste måned også.

Vi klapper sammen og det blir en fin rytme, mange barn ble inspirert og begynte
å klappe sammen. Det er mye glede i musikk og det skaper et fellesskap.

Vi leker med lyd, vi spiller på bøtter og synger. Vi blir kjent med begreper som
fort, sakte, svakt og sterkt. Barna fikk inspirasjon og gikk og slo på ulike ting
med spadene sine og var opptatt av lyden de ulike plassene. Dette er noe vi flere
ganger og det er nok noen som ønsker seg trommesett

Språktiltaket

Denne måneden har vi snakket og hatt samlinger om følelsene våre. Vi har kikket
i speil, vært sinte, leie, glade og de eldste har snakket om når de blir sinte og
glade. Vi har sett på pinnsvinet hvordan det ser ut i de ulike følelsene, vi undrer
oss sammen med barna og de kommer fram til veldig mye med støtte fra voksne.

Neste bok som vi vil ha fokus på er å «dele». Bøkene vi har snakket om vil
fortsatt følge oss og være en del av vår hverdag. Vi har hengt opp plakater om
de bøkene vi har vært igjennom og vi ser at barna refererer til dem. Under
fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst står det at vi i barnehagen skal bidra
til at barna skal bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer,
til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær.
I språksamlingene får vi inn mange begreper, sanger, spill og telling. Vi ser at
telling er noe som det er mange som har fått interesse for og vi vil ha litt fokus
på det framover. Språksamlingene sikrer at alle barn blir sett, er aktive samtidig
som vi voksne ser hvor barnas interesse er og vi kan bygge videre på det.

Sang om det å dele:
(Mel.Bjørnen sover)
Den som deler,
Den som deler
Gjør en annen glad.
Jeg vil dele med deg.
Vil du dele med meg?
Den som deler,
Den som deler,
Gjør en annen glad.

I rammeplanen står det at barnehagen skal kontinuerlig arbeide med å støtte og
fremme enkeltbarns og barnegruppenes sosiale ferdigheter. Den sosiale
kompetansen er viktig for å motvirke utvikling som diskriminering og mobbing.

LEK INNE

INFORMASJON:
-

Påskefrokost 6. april, sett av morgenen og spis frokost sammen med oss
-

-

Kjersti skole 27. og 28.

Kim sin siste dag 7. april, vi ønsker han lykke til med videre studier.
Foreldresamtaler, jeg kommer til å henge opp lapp med ulike tidspunkt.
Dere skriver på når det passer for dere, det blir etter påske.

-

Bruk gjerne mail dersom dere lurer på noe perla@dronningaasenbarnehage.no eller ring 904 11 971

Vennlig hilsen Perlå v/ Kjersti Bakka

