
TILBAKEBLIKK

Hva skjer på Engen denne månaden? 

MÅNEDSBREV JANUAR - ENGEN
Takk for det gamle og godt nytt år!

Desember måned var fylt med mye gøy! Vi har blant annet hatt nissefest, da
kom nissen på besøk med gaver og vi koste oss med julemusikk, samling og
nissegrøt. Vi har også hatt fine adventssamlinger hver mandag og
pakkekalender hver dag med pepperkakehjerte og  dagens bok (barnas   bøker).
I tillegg til dette har vi markert lucia med tog, sang og deilige lussekatter. Kjekt
å se at så mange foreldre hadde mulighet til å se på luciatoget! 
Så å si hver dag i desember har vi hatt juleverksted hvor barna har fått lage
julegaver, diverse julepynt, bakt pepperkaker og lussekatter. Vi har også hatt
kjekke turer til blant annet jernaldergården (Jól i langhuset), Stavanger
konserthus (Reisen til julestjernen) og julesamling i Madlamark kirke. 

Bøker og eventyr som vi har lest denne måneden er: Diverse bøker som barna
har tatt med til kalenderen. For å nevne noen; «Karius og baktus», «Lillesøster
på skitur» og «Bukkene bruse vender tilbake»

Dikt og sanger: «På låven sitter nissen», «Santa Lucia», «Så går vi rundt om en
enebærbusk», «Tenn lys» og mange fler. 

Januar 

Vi starter det nye året med nytt tema, «Jorda vår», som vil vi fortsette både i
februar og mars.  I januar vil vi bl.a. undre og utforske sammen med barna om
hva vinter er?  Hva som skjer ute i naturen om vinteren. Hvordan påvirker
vintren dyrelivet? Hva spiser  dyrene om vinteren? Hvem går i hi og hvem flyr
til varmere strøk? Hva er snø og hva som skjer med vann når det er så kaldt
ute?  
Gjennom temaarbeid  ønsker vi å gi barna en begynnende forståelse for
naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare
biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. På tur og i barnehagen vil
vi derfor legge til rette for lek, gruppearbeid og formingsaktiviteter som tar
utgangspunkt i månedens tema (Rameplan for barnehagen, 2017, s.52-53). 



Førskolebarna har igjen blitt tildelt svømmekurs med oppstart tirsdag 10.
januar. Det vil være 7 kurs på 40 min hver. Mer info om svømming blir sendt til
førskoleforeldrene. 
I løpet av  januar  skal et  nytt barn starte hos  oss, og  det  blir  til  sammen
17 barn på avdelingen Engen. Vi gleder oss til å bli kjent med det nye barnet
sammen med familien.

Språk

«Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og
stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling» (ibid, s.48). Derfor på
Engen bruker bruker vi språket aktivt gjennom lek, opplevelse og læring. Vi
bruker sang, rim, regler og dramatisering som formidlingsverktøy i hverdagen
og vi er veldig fokusert på gode samtaler med barna. I januar skal vi ha fokus
på ord som er knyttet opp imot nytt tema om jorda vår, vinter, vinterdyr og
natur.

Bøker for januar måned er: ulike fakta bøker om dyr, naturen om vinteren, «Det
snør!: våre vakreste vinterfortellingene og sanger», «Snødronningen»,
«Skinnvotten», «Hvor er vinter? : et lite eventyr om å vente», «Stella snødronning»,
«Du gjør meg glad».

Sanger: «Det snør, det snør», «Se, nå snør det», «Det falt et lite snøfnugg».

Begreper: vinter, vintervær (kaldt, overskyet, frost, regn, snø, is, haggel,
minusgrader, snøkrystaller, glatt), ulike arter fugler og vinterdyr, vinterklær (lue,
votter, hansker, jakke, vinterdress, ullgenser, ullundertøy), vinteraktiviteter (ake,
gå på ski, gå på skøyte, stå på  snowboard,  lage snømann,  dra  på  fjellet, 
 kaste snøball), spor (i snøen).

Stadig bedre

Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig
for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for
trivsel, utvikling og læring. Vi vil ha fokus på hvordan vi er som gode venner kan
samarbeide og hvordan vi kan leke sammen på en god måte. For å kunne leke
på en god måte,  må det  være et samarbeid  mellom leke-partnerne, der alle er



Praktisk informasjon

Viktige datoer

likeverdige.  Vi  ønsker at barna  skal  se  hverandre  og invitere  hverandre inn
i leken, ikke bare at den ene parten må spørre om å få bli med i leken.      
Vi jobber med grensesetning og hvordan vi kan være snill mot hverandre.
Dette er ting vi har snakket mye om i barnehagen og jeg er sikkert på at
mange av dere snakker om det sammen hjemme og ser fremgang også
hjemme. Dette skal vi bare fortsette med.

Vi ser at barna har fått på plass masse gode vinterklær, dette synes vi er
veldig bra! Men husk å merke alt av luer, halser og hansker, det letter
arbeidet for oss og tingene kommer lettere til rette. Er dere usikre på hva
barna trenger å ha tilgjengelig i barnehagen kan dere se på utstyrslista
som henger i grovgarderoben 😊

Foreldresamtaler skal starte opp i januar, men på grunn av sykdom har vi
ikke mulighet til å gjennomføre alle denne måneden. Noen vil bli i februar. 

·Elias fortsetter som vikar i januar. 

2. januar: Planleggingsdag – barnehagen er stengt. 

6. januar: Lekedag - alle kan ta med en leke hver.

8. januar: Bursdag til O. gutt som fyller 5 år!

9. januar: Starter opp med tur igjen. Husk sekk og gjerne et sitteunderlag.

10. januar: Oppstart svømming for førskolebarn, hver tirsdag i 7 uker.

21. januar: Bursdag til N. jenta som fyller 4 år!

24. januar: Bursdag til H. gutt som fyller 4 år!

31. januar: Bursdag til A. gutt som fyller 5 år!



Vi vil takke for et godt samarbeid
 

i året som har gått
 

og ønsker dere ett riktig godt nytt år! 

Er det noe dere lurer på så ta kontakt 😊

Hilsen Elias, Andrea, Embla, Silje, Zainab, Martine og Sylwia.


