Desember på Maurtua
Først litt om måneden som gikk
Vi har hatt en fin november måned på Maurtua. Det har vært mange
våte dager men vi har også hatt en dag med litt snø. Dette var
spennende. Det var første møte med snøen for noen av barna. Vi var
nysgjerrige, vi tok på, smakte på og undret oss sammen. Hva smaker
den? Hva skjer med snøen når vi tar på den med varme hender?
Rammeplanen sier at vi skal støtte og berike barnas initiativ, undring,
nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner. Når vi
lekte inne på lekerommet foreslo et barn at vi måtte fange snøen i
baljen. Vi tok baljen ut vinduet og samlet litt snø som dalte ned og rett
oppi baljen. Kanskje får vi litt hvit snø til jul?

Vi har jobbet med karakteregenskapene «hjelpsomhet» og
«samarbeid». Det er når vi klarer å jobbe sammen med andre for å få
til noe. Barna er kjempe ivrige med å hjelpe oss voksne med å brette
smikker, vaske bord, koste gulv, dele ut flasker og samarbeide i
ryddetiden. De eldste hjelper hverandre og de minste med av- og
påkledning og får mye anerkjennelse fra oss voksne i slike situasjoner.
Det er viktig at vi voksne er gode rollemodeller for barna, slik at de
erfarer viktigheten ved å hjelpe hverandre og å samarbeide.

Vi har lekt med fallskjermen ute. Her måtte vi samarbeide og hjelpe
hverandre med å holde i fallskjermen. Stas å gjemme seg under
fallskjermen.
I smart gruppene har de eldste hørt historien om løven og musa som
hjelper hverandre. De har samarbeidet og bygget med duplo, bygget
hus og tårn med de store putene. De yngste barna har hatt lek inne på
avdelingen.
Vi har også dramatisert et lite spill der en voksen trenger hjelp til å
komme ned fra en krakk. Barna er ivrige etter å få hjelpe den voksne
ned fra krakken. Barna hjalp også en voksen med å ta på jakke, lue,
votter og støvler.
Ellers har vi hatt fokus på samarbeid og hjelpsomhet i lek og ellers i
hverdagen, i her og nå situasjoner.

Vi har hatt fokus på følelsen «Lei». De skal lære å uttrykke seg
verbalt og vise omsorg for hverandre. Vi har sett på bilder av barn som
er lei seg, Line som har mistet dukken sin, og pratet om hvordan vi ser
ut når vi er leie oss. Vi reflekterer og prater med barna om hva kan vi
kan gjøre for hverandre når vi er leie? Når blir du lei deg? De eldste
barna lever seg inn i det som skjer, og har klar tale når vi snakker om
hvordan vi skal gjøre « unnskyld» og «klem». «Blir lei meg når eg får
aua», «mamma». Vi opplever å se en større forståelse hos barna.

Vi har lest bøker som omhandler følelser og synger sanger om følelser.
Som nevnt tidligere blir det viktigste arbeidet å sette ord på de
følelsene vi ser og opplever sammen med barna i her og nå situasjoner.
«Når jeg er glad» er en populær sang på Maurtua. Barna lever seg inn
og vise mye omsorg.

Fagområdet « Kunst, kultur og kreativitet» har vært i fokus denne
måneden. Barna har blitt kjent med ulike formingsteknikker og
materialer. Vi tegner, maler og holder på med playdough. Barna får
oppleve sang, musikk, ringleker og dans i frilek og i samling. Vi forteller
eventyr som Bukkene Bruse, Gullhår og de 3 bjørnene og Rødhette og
ulven. Uten lek og fantasi, kreativitet og kultur hadde mennesket nok
ikke vært i stand til å utvikle seg. Kreativitet er simpelthen en utrolig
kilde til oppfinnsomhet, iderikdom og det å utvilke nye deer og skape
noe nytt.
De eldste barna har vært på tur til Ormaskogen og lekeplass. Her er
målet å øve oss på å gå tur sammen som en gruppe. Vi har vi pratet om
høsten, hva som skjer med bladene og vært nysgjerrige sammen med
barna. Vi har undret oss sammen om krypdyr, kongler og frost på
bakken.
Vepsebolet laget rebusløp til oss. Vi fikk hint med bilder og tekst og
lette etter poster. Vi samarbeidet og til slutt fant vi skatten som var
Seigdamer. Dette smakte godt for de fleste. Nam, nam
Vi har vært så heldige å hatt studentene Camilla og Chelsea hos oss.
Det har vært lærerikt og kjekt. Gleder oss til å se jentene igjen i
februar.

Desember
Desember er ofte en hektisk og travel måned. Vi ønsker at
adventstiden skal være en harmonisk og stemningsfull tid. En måned
med mye kos og moro. I desember har vi fokus på fagområdet «etikk,
religion og filosofi». Barnehagen skal la barna få kjennskap til
fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og
livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. De eldste
skal ha adventsamlinger.Vi vil tenne lys og synge sangen «Nå tenner vi
det første lys» for å markere at julen nærmer seg. Vi vil fortelle litt
fra juleevangeliet, og ta fram julekrybben. De minste barna skal få se
og ta på gjenstander som hører julen til. Spennende med en kasse med
nisse, tresleiv, nisselue,glitter, julekule o.l. De skal få høre på
julemusikk og danse. Vi har også julekalender, her får barna være i
fokus hver sin dag. Barna får trekke ned et hjerte med bilde av seg
selv og karakteregenskaper på, som vi ser tydelig hos den enkelte. Vi
prater om egenskapene og hva den enkelte er god på. Barna får velge
julesang. Noen av julesangene er «På låven sitter nissen», «Jeg gikk
meg over sjø og land», «Musevisa», «Et barn er født i Betlehem»,
«Her er nisseblå, her er nisserød» Tiden frem til jul, vil bli fylt med
julehemmeligheter, julebakst, juleverksted og nissefest. Vi gleder
oss☺ Kanskje kommer Nissejenta på besøk og gjør litt julestreker.
Har dere noen tanker rundt julemarkeringen på Maurtua? Er det noe
dere lurer på, ta kontakt med Kristne eller Nina.

Nissefest
Fredag 18. desember er det nissefest. Det vil bli en litt annerledes
nissefest i år. Vi vil feire nissefesten på avdelingen. Vi kler oss ut som
nisser og koser oss mye. Det blir dans og kanskje får vi besøk av
julenissen.

Informasjon
Minner om at dere må ta med hjem drikkeflaskene hver dag og at de
fylles med vann.
Husk å sprite hender, både store og små.
Husk å sprite vognene når dere kommer.

Husk å signere sikkerhetsskjema.
Husk å holde avstand til ansatte og andre familier.
Max 2 i garderoben.
Ta hensyn til de som venter ute. Være effektiv og ikke oppholde seg så
lenge inne på avdelingen. Vi oppfordrer de som har anledning til å hente
litt tidligere, slik at ikke alle familier kommer melleom 15.30-16.00
1. desember er det en foreldreundersøkelse. Dette er en
brukerundersøkelse via Utdanningsdirektoratet,hvor formålet er at
foreldre skal få si sin mening om hvordan de opplever
barnehagetilbudet og barnas trivsel i bhg. Håper at så mange foreldre
som mulig vil delta.

Viktige datoer i desember
18. desember nissefest
24. desember Bhg stengt
25. desember Bhg stengt
29. desember Lea Olivia blir 2 år Hipp Hurra
31. desember Bhg stengt
1. januar

Bhg stengt

Vi ønsker dere alle en fin julefeiring og et godt nyttår
Hilsen oss på Maurtua V/ Nina

