Dagsrytme småbarnsgruppe
Vi legger vekt på å gjøre overgangen fra hjem til barnehagen så myk og god som mulig,
for den forandringen i seg selv er stor nok for de små. Derfor gir vi rom for individuelle
vaner i det store fellesskapet.
7.30 er det frokostservering for de som ikke rekker å spise hjemme, eller de som ikke har
matlyst med engang de står opp. Som regel vil de barna som allerede har spist ta seg en
liten bit for kosens skyld.
Ca.8.30 ryddes frokosten bort, de som kommer etter 8.30 har vel spist hjemme. Da er
det bare lek, lek og atter lek! Ute eller inne. Noen av de minste sover kanskje ennå 2
ganger og må ha seg en lur i 10-tiden. Vi voksne går i gang med dagens arbeid, baking,
matlaging, vasking eller noe håndarbeid. Ungene hjelper til, smaker litt her, kjenner og
lukter litt på deigen og går tilbake til leken hvis de vil. De voksne er, tross gjøremålene
sine, aktivt til stede og oppmerksomme for det er mange forskjellige situasjoner som kan
oppstå blant de små barna som skal tilegne seg fysiske og sosiale ferdigheter.
Mye omsorg, kos på fanget, sang og glede skal prege dagen.
Ca.9.30 setter en voksen seg på gulvet og synger sanger og sier noen vers, knyttet til
årstiden vi er i. De barn som vil, flokker seg rundt og blir med, de andre slipper. Sang og
regler med bevegelser til er med på å stimulere språket. I småbarnsgruppa samler vi ikke
alle i en ring, det får vente til de kommer i ”storgruppa”.
Etterpå går vi ut med noen eller alle barna.
I det hele tatt synes vi det er viktig med alt vi ikke gjør. Ungene skal få slippe å få en
stresset hverdag med mange organiserte gjøremål. Alt til sin tid! Vi skynder oss
langsomt!
Ca.11.00 går vi inn for å spise formiddagsmat.
Matstunden er vel kanskje den eneste stunden på dagen der vi samler oss alle sammen
om en ting, nemlig maten. Vi spiser hovedsakelig hjemmebakt brød, men også grøt,
suppe eller noe annet vegetarisk, økologisk varmmat.
Ca.12.00 – 12.30 blir det stell og legging.
Vi skal ikke skifte bleier på akkord! Vi gjør en kosestund ut av det med regler, vers, kiling
og latter.
”Tesil, tåsil, tirilrot, meggefru og store gubben hesten!”
”tommeltott, slikkepott, langemann, gullebrann og lille petter spillemann!” Så legger vi de
som skal sove ut i vogna og de som sover inne i senga. Det kan hende vi har 2 ½ - 3
åringer som har sluttet å sove på dagen og med de har vi en hvilestund. Godt å hvile litt
enda de ikke sovner. Kanskje vi leser en bok og synger noen sanger.
Ca.14.00 – 14.30 - Når barna våkner, får de drikke, frukt og noe mer å bite i før vi kler
på oss og går ut resten av dagen hvis været tillater det. Også ute har vi voksne et arbeid
å holde på med, for eksempel hagearbeid, vedbæring og lignende. De ungene som vil,
hjelper til på sine egne premisser og henter inspirasjon til leken sin.
16.30 Barnehagedagen er slutt, takk for i dag.

