Jarenga barnehage
Nysgjerrighet og lek er viktige komponenter for læring. Derfor er lek
et av satsingsområdene til Jarenga barnehage.
I Jarenga barnehage går 80 barn fordelt på fire avdelinger. Bygget er
et tidligere sykehjem og har store innendørs arealer.
– Det er planlagt en ny og større barnehage på samme tomten som
vil romme cirka 150 barn. Byggestart er planlagt i 2018, sier styrer
Bente Lysaker.
Barnehagens satsingsområder er lek, sosial kompetanse og språk.
– Læring skjer gjennom lek, sier styrer. – Barn som får utforske det de er nysgjerrige på, lærer
bedre.
De voksne hjelper med i leken og støtter samtidig
nysgjerrigheten.
Med hjelp av trestokker lærer Leona, Sander og Sofia
hvilken kubbe som er størst eller minst, og at det heter
«under» når kubben er under bordet og «på» når den står
på bordet.
– Gjennom god og variert lek får barna nye ferdigheter og
kunnskaper og økt mestringsfølelse, sier styrer.

Også de yngste barna, her Sindre, August og Oscar
sammen med pedagogisk leder Trude S.
Bjørnseth, tilegner seg matematisk kompetanse når
de utforsker, bygger og leker med kassene. Her har
kartongen blitt et hus – et eget rom i rommet. Under
leken kan det være naturlig å benevne hvor barnet
er: inni kassen eller hodet er utenfor. Plasseringsord
hjelper barnet til å forstå og orientere seg i rommet.
Med kroppen sin erfarer de hvor stor plass det er i
kassene. Er det plass til ett, to eller tre barn? Ved å
strekke seg ut og krølle seg sammen erfarer de
høyde, bredde og lengde.
En stor kartong behøver ikke være tung, den kan være lett.
Størrelse henger ikke alltid sammen med vekt.
– Det er mange ting å erfare og undre seg over, sier styrer.
– Her blir lek og læring kombinert på en fin måte, sier
rådmann.
Barna i grønn avdeling hadde bakt muffins som rådmannen
fikk smake. Torsten og Jonas serverte og sang
Pepperkakebakesangen sammen med rådmannen.

