Månedsplan for Tyttebærtua januar 2018
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Mandag
1.
NYTTÅRSDAG
Barnehagen stengt

Mat:
2
8.

Mat
4

Lek ute og inne

Mat og drikke i sekken
15.
UTEDAG

Mat og drikke i sekken
22.
UTEDAG

Onsdag
3.
Lek ute og inne

Torsdag
4.
Lek ute og inne

Fredag
5.
FELLESSAMLING

Pannekaker
11.

Fiskefilet
12.
FELLESSAMLING

MAXI – gym
MINDI 1 – lek/relasjoner
MINDI 2 – estetiske prosesser

Lydia 4 år
Fiskeboller
10.
MAXIgruppe
MINDI 1 - gym
MINDI 2 – lek og relasjoner

Kokt laks
16.
MAXIgruppe
MINI 1 gym

Pølselapskaus
17.
SKISKOLE MAXI OG MIDI
Mini lek/forming

Torskefilet
18.

23.
MAXIgruppe
MINI 2 gym

24.
SKISKOLE MAXI OG MIDI
Mini lek/forming

25.

30.
MAXIgruppe
MINI 1 gym

31.
SKISKOLE MAXI OG MIDI
Mini lek/forming

1.

9.
UTEDAG

Mat
3

Tirsdag

SPRÅK / LEKE / LESE GRUPPER

Stroganoffgryte
19.
FELLESSAMLING

SPRÅK / LEKE / LESE GRUPPER

26.
FELLESSAMLING

SPRÅK / LEKE / LESE GRUPPER

Mikhail 6 år
Feire Nils 4 år (21.1)

Mat
5

Mat

Mat og drikke i sekken
29.
UTEDAG

Mat og drikke i sekken

SPRÅK / LEKE / LESE GRUPPER

2.
FELLESSAMLING

Evaluering fra forrige periode
Målet for relasjoner: Glede og forventninger rundt jul
Ved å ha fokus på advent og jul, gjøre aktiviteter sammen, glede seg og snakke om forventninger har vi sett at samholdet i barnegruppa har vokst og at alle er inkludert.
Målet for lek: Bli værende i lek over tid
Ettersom desember er en tid uten grupper, blir det også en tid uten så mye avbrytelser. Dette har gode ringvirkninger for den egenstyrte leken som har fått friere spillerom, og
dermed fått tid og rom til å utvikle seg, også over tid.
Målet for språk: Barna ble kjent med innholdet i boken om Grantreet. Vi har hver dag lest et kapittel i boken om Grantreet. Boken handler om et grantre som vokser i skogen, og
lengter etter å vokse seg stor og vakker slik at det kan bli hogget og brukt som juletre. De eldste barna fulgte godt med når boksen ble lest, mens de yngste nok syns budskapet i
boken var noe vanskelig å forstå.
Målet for fagområde: Etikk, religion og filosofi.
Hver dag i desember har vi hatt adventstund. Vi har tent lys i adventsstaken, talt ned dagene til jul, og sunget julesanger. Vi har satt frem julekrybben i glasskapet, en figur etter en,
og snakket om hva julekrybben symboliserer. Vi har også hatt fellessamling og fått høre om hvordan julen feires i andre land, i Polen, i Canada og i Hellas og på Kypros. Barna som
fikk fortelle om sine tradisjoner – var stolte av å få formidle dette.
Mål for de voksne: Voksne skal ha ansvar for hver sin juleaktivitet, og bygge oppunder barnas forventninger.
Vi har lagt til rette for og hjulpet barna med å lage noen gaver, og snakket om viktigheten av å gi noe til andre. Vi har bakt både pepperkaker og lussekatter sammen med barna. Vi
har lyttet til musikk, vi har sunget nye sanger og vi har prøvd å skape rom for undring og samtaler rundt alt det som har vært annerledes denne måneden. Stemning har vært god
blant barna på avdelingen, og vi voksne på avdelingen har hatt mange gode samtaler med barna under de ulike aktivitetene.

Hva har skjedd denne måneden:
Desember var som seg hør og bør fylt med JUL og alle de tingene som små og store mener tilhører jul. Jula oppleves forskjellig for alle, noen feirer den, andre ikke, men det
er viktig for oss i barnehagen å formidle norske tradisjon og verdier innenfor området.
ADVENTSAMLING: Hver dag hadde vi adventsamling på avdelingens innerste rom, også kjent som jungelrommet eller puterommet. Vi tente lys i adventsstaken, leste litt i
boken om grantreet, spiste pepperkaker og øvet oss på de ulike julesangene. Særlig Luciasangen, Hellige time, På låven sitter nissen og Tenn lys ble vi etter hvert veldig
gode på. Vi trakk også kalenderen, som hver dag inneholdt en julekule i forskjellige farger og med forskjellige betydninger. Denne ble høytidelig hengt opp i kransen vår
over det rundet bordet.
HJERTEBARN: Det barnet som fikk velge en pakke fra kalenderen ble også dagens hjertebarn. Å være hjertebarn betyr at alle de andre barna skal si noe hyggelig til deg.
Dette ble skrevet med i et brev, og sendt hjem sammen med et hjerte. Det var gøy å se utviklingen hos barna i løpet av denne prosessen. Noen ble meget detaljerte i sine
komplimenter, mens andre gikk fra å ikke ville si noe høyt til å rekke opp hånden for å ytre sitt kompliment. Like rørende som gøy var det også å se og høre hva barna ytret
om hverandre og også hvordan det ble mottatt. En god læring OG mestringsopplevelse for alle.
LUCIA: Vi markerte Lucia både i barnehagen og nede på Veritas, dette var det Maxi og Midi som deltok i. Barnehagens tradisjon er at det kun er Maxibarna som går i
Luciatog, men grunnet få maxibarn valgte vi å ta med Midi på dette i år. Maxibarna fikk høre legenden om Lucia. Foran i toget gikk Ingrid fra Blåbær og Elina fra Tyttebær,
som etter loddtrekkning fikk bære hver sin Luciakrone på hodet.
NISSE NILS: Nisse Nils er en bitteliten nissegutt som bosetter seg på loftet over Tyttebær hvert år når desember kommer. I år hadde han til og med ordner seg en egen dør,
postkasse og ski. Nisse Nils er en meget sjenert nissegutt, så han viser seg aldri, men gjør nissegleder og nissestreker på avdelingen i ventetiden fram mot jul. Han stjal alle
inneskoene våre og gjemte dem, han kom med pepperkaker, han rotet på avdelingen, nisset blått vann og rosa melk og spiste nissegrøten vi satte fram til han på loftet. Nå
når desember er over, har han flyttet ut igjen.
JULEHEMMELIGHETER: I desember er det pause fra alle faste aktiviteter som utedag, gym og grupper. Isteden har personalet på avdelingfen ansvar for hver sin juleaktivitet
som skal fylle måneden med hemmelighetskremmeri og forventninger slik at det er noe å ta med hjem i juleposen når jula kommer. Det er jo viktig å gi noe til andre i jula
også, ikke bare få.
NISSEFEST: Siste dagen i barnehagen før julefreden senker seg er det tradisjon tro nissefest i barnehagen. De som vil er utkledd som nisser, det holdes fellessamling hvor
husorkesteret fra Veritas spiller for oss. Til lunsj ble det servert nissegrøt og kanskje viktigst av alt så sniker nissen seg rundt på uteområdet vårt og etterlater seg
godteposer til barna. Etter lunsj og nissebesøk, satte vi kursen ned til Veritas for å underholde med noen sanger på juleavslutningen der nede.

Mål for perioden :
Tema
Relasjoner

Mål
Gi inspirasjon gjennom tema vinter til
fellesopplevelser som styrker relasjonene
barna I mellom.

Lek

Gi inspirasjon gjennom tema vinter til
fellesopplevelser som styrker leken

Språk

Gi barna kjennskap til og erfaring med
ord tilknyttet vinter

Fagområde

Natur, miljø og teknikk

Voksne

Være fysisk og mentalt til stede for
hverandre og barna

Månedens bok
Månedens sang

Begrunnelse
Barnehagens årsplan sier
hvordan vi skal jobbe med
relasjoner med kjærlighet, mot
og begeistring. Det skal være gøy
å være sammen.
Rammeplanen pålegger oss å
fremme et inkluderende miljø
der alle barna skal delta i lek og
erfare glede.
Vinter kan bety så mangt, også
her i vinterlandet Norge. Dette er
spennende grunnlag for gode
samtaler og refleksjoner.
Gjennom utforsking, opplevelser
og erfaringer skal barnehagen
bidra til å gjøre barna kjent med
temaet vinter. Det er
barnehagens ansvar å gi barna
kunnskap om ulike temaer
knyttet til de ulike årstidene.
Personalet skal «synliggjøre
naturfenomener og reflektere
sammen med barna og
sammenhenger i naturen»
(Rmpl. S 53).
Årsplanen vår har et tydelig
fokus på at voksne skal delta i
hverdagen med barna med
kjærlighet, mot og begeistring

Karsten og Petra går på skøyter
Vi er små snømenner

Hvordan jobbe med målene
Vi har fordelt ansvar for ulike aktiviteter med temaet vinter i fokus, både
ute og inne, blant personalet på avdelingen. Dette gjør vi for å sikre
gjennomføringen, slik at barna får felles kunnskap om temaet, og et felles
lekegrunnlag som igjen vil styrke relasjonene barna i mellom.
Ved å gi barna fellesopplevelser med temaet vinter vil vi kunne inspirere
dem til å ta med seg temaet inn i leken. Når alle har kjentskap til temaet
vil dette gi en åpning for at flere kan delta i leken.
Igjennom ulike aktiviteter i hverdagen, sammen med fokus på vinter i
samlingsstund og språkgrupper med sanger, rim og regler vil vi formidle
hva som ligger innunder begrepet vinter.
Vinteren i år er rik på snø, og vi velger derfor å bruke den årstiden som er
med de mulighetene den gir som bakgrunn for avdelingens utvikling
denne måneden.
Her vil samlingsstunden være hovedarenaen for fellesdialogen. Denne vil
danne grunnlaget for dialog i smågrupper, og en til en. Alles tanker,
synspunkter og meninger er like viktige. Sammen vil vi lage en oversikt
over hva vi vet om vinter. Her vi barna få erfaringer med ulike ord knyttet
til temaet. Disse ordene vil vi bruke å repetere slik at barna får et språk
rundt temaet vårt.

For å starte 2018 på en god måte ønsker vi å fokusere på å være tilstede
HER og NÅ, både med voksne og barn. Dette er forutsetningen for å kunne
gjøre en god jobb med kjærlighet, mot og begeistring.

