Hei!
Januar er over og det er ikke mye vintervær å spotte. Vi har riktignok fått opplevd
at det enkelte dager har vært glatt på bakken, is på vannpyttene og rim i gresset.
Fuglene synger og snøklokkene spirer. Det er nesten vårstemning i lufta.
I januar har vi hatt fokus på fugler. Vi har sett ulike fugler i forskjellige farger og
størrelser. De holder til overalt: i barnehagen, i skogen, på kirkegården, i byen osv.
Og de flyr høøøøyt oppe i lufta. Fuglene lager ulike lyder, noen liker å svømme,
andre liker seg best på land. Vi har smakt på fuglefrø, foret ender med nisterester,
sett fuglehus og fuglerede.
Vi har også jobbet med former, i hovedsak sirkel, trekant og firkant. Former finner
vi nesten overalt, både ute og inne. Vi har telt antall kanter på formene og øvd på
å kjenne igjen og huske navnet på formene.
Den første uka i februar arrangeres «En by for alle» i Kristiansand. «Uka markerer
viktigheten av likestilling, inkludering og mangfold i den nye storkommunen, med
både by og land. Kristiansand skal være et sted der det er godt å bo og leve for alle
(enbyforalle.no).» Det skal være plass til alle uavhengig av bakgrunn, kjønn og
funksjonsnivå. Rammeplanen sier: «Barnehagen skal fremme likeverd og
likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuelle orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og
livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme
nestekjærlighet.»
6.februar er Samenes nasjonaldag. Samene er norges urfolk og Rammeplanen sier
at barna i barnehagen skal få «kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon.»
På Kidplan kan dere se i kalenderen hva vi har fokus på de ulike dagene i En by for
alle. Vi avslutter med pysjamasfest på fredag 7.februar.
Februar = fastelaven og karneval. Fredag 14. februar blir det karneval i
barnehagen. Denne dagen kan barna kle seg ut akkurat som de vil. Vi ønsker ikke å
bidra til kjøpepress og oppfordrer til å bruke noe dere har hjemme. Vi har også litt
utkledningstøy i barnehagen som kan brukes denne dagen.

Hilsen oss på Alfa

