HAKKESPETTENNYTT FEBRUAR 2018
Hei alle sammen!
I januar har vi fortsatt med meg selv samlinger på mandager. Vi er
ikke helt ferdige så dette vil vi holde på med en stund til.
I januar har vi vært så heldige at det har kommet mye snø og barna
koser seg med skigåing og aking i bakken ved Blåveiskroken.
Det er imidlertid litt vanskelig å ta seg frem i skogen slik at turene
våre foregår mere i nærmiljøet. De største barna gikk på ski på
fotballbanen en tirsdag, mens resten koste seg med utelek i
barnehagen. Ellers er det bare å finne nærmeste store snøhaug og
barna koser seg med å klatre opp og skli ned. Dette blir de ikke lei.
Vi spiser inne så lenge det er kuldegrader og snøvær.
På onsdagene har vi hatt tema snø, is og vann. Vi har hatt
samling om hvordan snø blir dannet, hvorfor er snøen noen
ganger kram og hva kan vi gjøre ute om vinteren når det er
snø. Vi har laget snømenn av papir og bomull. Disse har vi laget
utstilling av på lillerommet. Ta en titt. En dag tok vi inn snø og laget
snømann inne. Gøy for både barn og voksne. Barna opplevde at den
tørre snøen som de ikke kunne lage noe av ute, ble fuktig og lot seg
forme.
På fredagene har vi hatt tema om kroppen. Vi har snakket om ansikt,
øyne og synssansen, nese og luktesansen, munn og smakssansen, ører
og høresansen. Vi vil fortsette med temaet kroppen utover våren.
I februar vil vi bl.a. ha fokus på at det er OL. Vi vil ha
samlinger om flere idrettsgrener og fortelle litt om OL.
Hva vi tar opp de forskjellige dagene står på planen. Vi
avslutter OL med skidag i barnehagen. Da serveres i pølser
og saft.

Under fagområdet nærmiljø og samfunn står det:
fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur
og tradisjon. 6.februar er det Samefolkets dag. Vi har
fellessamling på Furustua hvor vi forteller om samene. Hva
har de på seg, hva bor de i og hvilke dyr har de.
I februar er det også fastelaven. Vi baker fastelavensboller med
krem og lager fastelavensris.

Karnevalet blir tirsdag 13.februar og da kan barna kle seg ut.
Da blir det fellessamling på Furustua og vi slår katta ut av
sekken.
Månedens dikt: Det falt et lite snøfnugg
Det vil bli sommerstengt barnehage i uke 28 og 29.
Esther vil være vikar hos oss frem til Tureysem er tilbake.

Viktige datoer i februar:
6.februar: SAMEFOLKETS DAG
13.februar: KARNEVAL
16.februar: HA MED DAG
20. februar: PLANLEGGINGSDAG
23.februar: SKIDAG

Hilsen Wenche, Esther, Anne, Anette og Tove

