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EVALUERING AV MÅNEDEN SOM GIKK:
Så var mars snart til ende – men våren har vi jammen ikke sett mye til. Det har
vært bitende kaldt og lite som minnet om varme dager – selv om vi har hatt litt
sol innimellom. Nå ser vi fram mot mer sol og varme! Hvis snøen bare forsvinner…
Utetiden vår har vi stort sett lagt til morgenen, da dette fungerer best for
avdelingen. Vi har mange små barn på Grønn og de fleste (8 av 10) sover etter
formiddagsmaten. Når vi går ut på morgenen, betyr dette at alle barna får seg
litt utetid. Samtidig har vi en fin ro til å la barna få tid til kos og rolig lek etter
hvert som de våkner. Barna på Grønn er i snitt litt yngre enn på Gul dette året.
De fleste barna på Gul har sluttet å sove og derfor fungerer det bedre for dem
å gå ut etter formiddagsmaten – når vi går og legger oss. Dette er noe vi lar
barnas behov få lov til å styre her hos oss. De som ikke sover får seg en rolig
stund med litt ekstra oppmerksomhet og aktiviteter som passer, inne eller ute.
12. mars hadde vi sirkus kick-off med felles samling for hele barnehagen. Det
kom to rare og tøysete klovner innom på besøk, de blåste såpebobler og hadde
med seg forskjellige kostymer som barna fikk prøve. Barna fikk se film fra
tidligere sirkus på Lysskar. Nå må vi begynne å bestemme oss for hva vi skal
finne på under årets store sirkusforestilling i juni… nå må fantasien i sving…
Noen av de eldste barna var med da Rossabø menighet var på besøk og hadde
samling om påsken inne på de store avdelingene. Dette var veldig kjekt for barna.
Vi har hatt påskeaktiviteter og laget litt påskepynt innimellom; fjær, egg og
karse skaper en vårlig stemning – godt å få litt vårfarger innomhus i alle fall…

MÅNEDEN SOM KOMMER:
April måned blir i sin helhet viet til «Den lille larven Aldrimett». Det er 3. året vi
har dette temaet, og både store og små koser seg med denne gamle historien.
Her er det mye forskjellig vi kan gjøre og mye begrepstrening og læring å hente!
Når vi jobber med dette temaet bruker vi forming, telling, sang, rim, konkreter
og spill. Vi kan snakke om farger, størrelser, smaker og hva vi liker og hva vi ikke
liker. På tur vil vi lete etter larver og finne naturmateriale til formingsaktivitet.
Barn elsker gjentakelser og derfor vil vi gjennom hele måneden ha samling eller
andre aktiviteter der vi bearbeider historien om larven på forskjellige måter.
Etter hvert vil barna kunne kjenne igjen historien og hjelpe oss voksne til å
fortelle den. Vi avslutter temaet sammen med Gul med en «Larvefest» 26.april.

MÅL FOR SATSNINGSOMRÅDET «MEDVIRKNING»:


Barna skal oppleve glede over å tilegne seg nye ord og begreper



Barna skal få være aktive i historiefortellingen om Aldrimett

Metode for å komme nærmere våre mål:


Vi formidler fortellingen på ulike måter for å fenge barna og
oppmuntrer dem til selv å være aktivt med å fortelle.



Barna tar del i ulike spill, aktiviteter, tur og formingsopplegg på temaet.

MÅL FOR SATNINGSOMRÅDET «MANGFOLD»:


Barna skal oppleve at hver enkelt er betydningsfull for gruppa



Barna skal få en begynnende innsikt i likheter og ulikheter

Metode for å komme nærmere våre mål:
 Hvert barn blir tatt godt i mot, sett, lyttet til og tatt på alvor
 Legge til rette for fellesskap, glede og samspill i hverdagen
 Vi snakker om hva larven spiser og hva barna liker av denne maten.
Liker barna grønne blader? Ispinner og kake? Epler, pærer og melon?
 Vi er alle forskjellige og liker kanskje ikke det samme.
Dette kan vi snakke om når vi spiser og der det ellers er naturlig.

MÅNEDENS FOKUSORD:

LARVE

PUPPE

SOMMERFUGL

NYTT BARN PÅ GRØNN:
Tirsdag 3. april begynner Amir hos oss på Grønn. Han er litt over 2 år gammel.
Vi ønsker Amir, mamma Huda og pappa Akram hjertelig velkommen til oss!
Håper de vil finne seg til rette og trives godt sammen med oss på Grønn :-)

PRAKTISK INFORMASJON: MERK DATOER!
 Mandag 30. april: Planleggingsdag for personalet. Barnehagen er stengt.
 Tirsdag 1. mai: Offentlig høytidsdag. Barnehagen er stengt.
 Gå inn på hjemmesiden vår og kryss av for tillatelser, les planer og info.
 Gi beskjed når barnet har fri eller er syk. Send SMS eller ring oss tidlig...
 Barn med feber eller dårlig almenntilstand skal ikke være i barnehagen.
 Hold barnet hjemme minst 48 timer etter siste diarébleie/oppkast.

Vi ønsker dere alle en fin april måned!
Hilsen Marianne, Solveig, Janne Lise & Marit Elin

