LESEBINGO 2017
Barnehagen har språk som et av satsingsområdene, og i fjor startet vi med noen som heter språkløyper, som
er Utdanningsdirektoratet sin satsing «Språkløyper for barnehage». Dette fortsetter vi med i år også.
Språkløyper er kompetanseheving for personalet, og handler om språk og leseaktiviteter, språkhverdag og
språkvansker. En gang i måneden har vi personalmøte, og da gjennomgår vi en ny økt fra Språkløyper. Etter
hver ny økt følger et oppdrag som personalet skal øve på til neste gang. Målet med
kompetanseutviklingspakken Språkløyper er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring
gjennom blant annet ulike leseaktiviteter. Barnehagen skal bidra til at barn skal få leke med språk, symboler
og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.
En av øktene i Språkløyper er om foreldresamarbeid, og et godt samarbeid mellom barnehage og foreldre er
viktig. Vi har derfor lyst å få dere foreldre med på dette, og har laget «lesebingo» som dere kan gjøre
hjemme med barna. Målet er ikke å lese flest mulig bøker, men å sette av tid til å lese for og sammen med
barna. Etter at dere har fullført en av aktivitetene i rutene krysser dere av. Barna får dobbel effekt av
satsingen – lesing både i barnehagen og hjemme. Barnet kan slik få «både i pose og sekk», og når det
kommer til lesing og barna sitt utbytte av det språklige, så kan en jo ikke spare på bruken av bøkene.
Lesetiden er også utrolig viktig når det gjelder å knytte gode, nære bånd mellom foreldre og barn, samt skape
magiske små stunder gjennom barndommen – tenk så flott at dette kan barnehagen få lov til å stimulere til!
Vi vil gjerne at dere tar et par bilder av noen av bøkene dere leser/aktivitetene dere gjør, og sender på epost
til deres pedagogiske leder på avdelingen. Vi vil henge bildene opp som dokumentasjon av
foreldresamarbeidet.
michael.nilsen@rennesoy.kommune.no
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ragnhild.hanasand@rennesoy.kommune.no
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Lesebingoen starter onsdag 1. november og avsluttes onsdag 22. november.

Lesebingo
LES…
Les 10
minutter i
en bok

Se i en bok i
mørket, bruk
lommelykt

Dra til
biblioteket og
lån en bok

Les i en bok
mens dere
spiser
kveldsmat

Se på bildene i
Gå på tur!
Lag en hytte
Dra til byen
en
bok
og
snakk
Fortell et
og sitt inni der
og gå på
sammen om hva
eventyr når
og les en bok biblioteket på
dere ser
det kommer
Sølvberget
til «målet»
på turen.

Les 10
minutter i en
bok mens dere
drikker kakao
(eller noe
annet godt)
Lag middag
sammen ved
hjelp av en
kokebok

Les en
god natt
historie

Ta med en
Les 5 minutter
bok på besøk
i en bok

Finn en
sangbok og
Syng 3 sanger
sammen i
senga før
leggetid

Gå på MyKid,
se og snakk
sammen om
bildene som
ligger der. La
barnet få
fortelle.

Lytt til en
lydbok
sammen

Sitt under et La mamma og
teppe og les
pappa lytte
mens dere
mens barnet
spiser
viser/forteller
popcorn
fra en bok
(eller noe
annet godt)

Finn en
bildebok og
lag en egen
historie ut i
fra bildene i
boken

Lek sammen i
15 minutter.
Rollelek
inspirert av en
kjekk bok
dere har
hjemme
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