Välkommen till Små & Stora i Församlingsgården i
Barnarp!!!
Här finns rum för alla! Vi ses på torsdagar och fredagar kl. 10-12.
Varje gång följer vi ett ungefärligt mönster med sång, lek, fika, lek/pyssel och
andakt.
Sångstunden varierar i längd. Det beror på hur barnen orkar. Börjar
det bli oroligt kortar jag av den och så leker vi lite längre istället.
Vi sjunger välkända sånger och lär oss nya, ramsor, provar på massagesagor, rörelsesånger/lekar, kollar i sångpåsen eller i hemliga lådan och
spelar rytminstrument.
Att lära nya sånger tar lite tid och barnet gillar upprepning och att känna
igen sig, så vi kommer repetera sångerna många gånger! J
Det gör inget om barnet kryper omkring lite och inte ”sitter still”. Blir barnet
ledset, ta det i famnen och gå runt lite med det så sjunger vi andra på!
Efter sången plockar vi fram leksaker tillsammans och leker. Barnen brukar
gilla att få vara med och välja själva och hjälpa till att plocka fram.
Fikavagnen finns på plats och man fikar när man känner att det
passar. På vagnen finns kaffe/te (5:-/gång eller 50:_/termin),
saft/vatten. Det ni vill äta tar ni med själva.
Varje gång finns det möjlighet att pyssla. Ibland finns det nåt särskilt
förberett, men barnen gillar oftast att bara få måla, rita, pärla eller ”dega”,
helt fritt. Vill man inte pyssla så finns det tid att leka en stund till eller spela
spel tillsammans.
Jag sätter mig gärna i hörnan och läser sagor med barnen.
När vi kommit såhär långt börjar det bli dags att plocka undan
leksakerna och det gör vi tillsammans.
Vi går till andaktsrummet och avslutar förmiddagen med några
sånger/psalmer, en bibelberättelse och ”Gud som haver…” innan vi
säger hej då och tack för idag.
Är det något du/ni undrar över eller tycker att vi ska ändra på eller något
annat – hör av dig eller säg till!
Hoppas på en härlig termin tillsammans!

