Fredagsbrev uke 11, Base 2

Forskerspiren

I løpet av uken har vi mange frivillige aktiviteter
utenom de faste. Denne uken har f.eks barna
fått tilbud om å plante ulike sorter med spiselige
planter. Vi begynte med å pynte potter med
forskjellig pynt, alt fra perler, knapper og stoff
ble benyttet. Så fikk barna jobbe med jord og
ulike plantefrø. Det står mange fine små
fargerike krukker på kjøkkenet, som blir nøye
inspisert av spente barn daglig. Man kan jo ikke
gå glipp av den første spiren!

På forskerspiren denne uken lagde barna lava i
glass. De jobbet i små grupper og fikk selv lov
til å velge gruppene, vi må si de er blitt flinke til
arbeidsfordeling altså. Det er morsomt å lage
slike effekter ved hjelp av enkle hverdagslige
ingredienser som salt, olje og konditorfarge,
og ikke minst å se reaksjonen til «forskerne»
når forsøket blir vellykket. Vi må også si at
barna er veldig samarbeidsvillige og
hjelpsomme, og det gjør det hele til en hyggelig
atmosfære å være i hvor alle kan få utrykket
seg.

Forming
Ukens tema i formingen var blomster, nærmere
bestemt tulipaner. Barna fikk designet, tegnet
og klipt haugevis av fargerike tulipaner. Vi har
lært hvordan man lager maler og utnytter få
materialer på best mulig måte. Sjekk våre
vinduer, har det ikke blitt stemningsfult!

Matgruppe
I forrige ukes matgruppe fikk barna lage pizza.
De klarer å følge oppskrifter og måle med blant
annet dl. I mens maten var i ovnen ble det en
navnerunde på kjøkkenredskaper og kryssord
med navn på redskaper. Også har vi funnet ut
hvor pizza stammer fra.

Tegneserier
Denne økten startet med en kort filmsnutt som
handlet om hvordan en STOP MOTION
animatør lager tegnefilmer ved hjelp av appen.
Etter det fikk barna selv prøve å lage
tegnefilmer på samme måte. De fikk lagd egne
små korte historie ved hjelp av legoklosser.
Til slutt satt vi igjen med mange unike historier,
med titler, lydeffekter og det hele.

Ha en strålende vårhelg! 
Hilsen Base 2

