HVERDAGEN I BARNEHAGEN
Hvordan vi organiserer barnehagedagen på Tirilltoppen varierer med årstid og
smitteverntiltak. Vi viser derfor til månedsbrev for Rådyrgruppa og Elggruppa.
Dette legger vi vekt på:
Når barnet kommer
Starten på dagen er viktig. det er godt for barnet å få oppmerksomhet med det samme det
kommer. Barnet blir tatt i mot i garderoben (eller ute av en voksen). Evt utveksling av
beskjeder mellom de voksne kan skje. Barna bør selv henge opp klær og sekk. Slik får de
trening i selvstendighet og opplever mestring.
Leik. Leiken har stor betydning for barnets utvikling på alle områder. Det er barnets naturlige
måte å bearbeide erfaringer, uttrykke seg og lære gjennom.
Den er samtidig lyst-betont, og har sin egen-verdi. Derfor har den frie leiken stor plass i vår
barnehage, både inne og ute.
Vi ønsker
- å skape gode rammer for leiken: tid, trygge og samtidig utfordrende omgivelser
- å gi barna materialer og opplevelser som stimulerer til leik
- å gi hjelp og støtte til dem som trenger det
- at alle barna skal få delta i leik og samhandling med andre
Vi voksne er tett på barna under leiken. Vi deltar i leiken og vi følger med på hva som skjer.
Inne har barna har mulighet til å leike sammen i mindre grupper på ulike rom.
Ute gir den store naturtomta vår mange muligheter.
Samlingsstund.
På innedager har vi alltid samlingsstund. Den kan inneholde sang, samtale, rim/regler,
høytlesing, fortelling.
Mye verdifull kulturformidling og språkstimulering skjer her. Gruppefellesskapet styrkes.
På turdager spiser vi ofte niste i hytta i skogen. Det skaper en god ramme for fortellerstund.
Måltider. Vi prøver å skape ro og trivsel ved måltidet.
Vi oppfordrer barna til selvstendighet, og vi lærer god bordskikk.
Det synges bordbønn før måltidet..
Rutinesituasjoner (Rydding, påkledning, Håndvask. Toalett)
Vi prøver å skape ro og en god atmosfære i alle rutinesituasjoner. Vi oppfordrer barna til
selvstendighet og samarbeid. Den voksne bekrefter barnas mestring og gir dem den hjelp de
trenger.
Når barna går hjem.
Husk å si «ha det» til en voksen før dere går hjem med barnet. Dette både av hensyn til
barnets opplevelse og sikkerhet.
Vi ønsker å formidle hvordan barnets dag i barnehagen har vært, men det er ikke alltid det er
så mye tid og rom for det. Spør gjerne hvordan barnet har hatt det!

Se også det som står om turdagene på hjemmesiden.

