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EVALUERING AV MÅNEDEN SOM GIKK:
«Den lille larven Aldrimett» var tema for april, og barna har storkost seg med
denne fortellingen! Foruten at vi har fortalt historien ved hjelp av bilder og
konkreter / figurer, har vi gjort masse forskjellig i tilknytning til temaet. Barna
har funnet små pinner som de fikk bruke til å lage sin egen larve; vi brukte grønt
og rødt garn og bevegelige øyne. Vi har malt larven med hendene våre, vi har spilt
lottospill med bilder/begreper fra fortellingen og barna fikk «mate» larven som
vi laget av en malt pringlesboks + laminerte bilder av alt den spiste. Det var gøy!
Barna var engasjert med på å telle antall frukt og bær, og alle var ivrige rundt
bordet da vi dramatisere hvor fryktelig vondt larven fikk i magen etter etegildet
sitt! Vi snakket om hva barna liker og ikke; ikke alle liker pære, men alle liker is!
«Larvefesten» var en om mulig ennå større suksess enn de to forrige årene.
Bordet formelig bugnet med godsaker! Vi voksne lot barna få velge selv hva de
ville spise og det var ingen begrensninger i noen retning. Ville de ha is først og
pølse etterpå, ja – så fikk de det. Dere skulle sett hvordan de koste seg rundt
bordet. De satt som tente lys og bare koste seg. Helt fantastisk… ;-)

MÅNEDEN SOM KOMMER:
I mai måned vil vi ha fokus på SIRKUSFORBEREDELSER OG 17. mai.
Tiden går utrolig fort, og i mai er det mange fridager. Så vi må bruke tiden godt
fram mot sirkuset vårt den 7. juni.

MÅL FOR SATSNINGSOMRÅDET «MEDVIRKNING»:


Barna skal få være aktivt med i sirkusforberedelser og øving



Hvert enkelt barn skal oppleve seg viktige for sirkusforestillingen



Barna skal ta aktivt del i forberedelser til maifesten

Metode for å komme nærmere våre mål:


Voksne og barn på Grønn samarbeider om å lage 2 flotte sirkusnummer,
der vi deler oss i 2 grupper etter alder



De eldste barna kan ta mer aktivt del i planleggingen av nummeret



Barna skal få være med og lage pynt som vi bruker på maifesten

MÅL FOR SATNINGSOMRÅDET «MANGFOLD»:


Barna skal oppleve at hver enkelt er betydningsfull for gruppa



Barna skal få kjennskap til Red Heart society

Metode for å komme nærmere våre mål:
 Hvert barn blir tatt godt i mot, sett, lyttet til og tatt på alvor
 Glede oss sammen og ha det moro i forberedelser til sirkus og maifest
 Samling med bilder fra barnehagen og hverdagen til barna på Sri Lanka
der barna får en begynnende innsikt i hvordan andre barn lever.

MÅNEDENS FOKUSORD:

RED HEART

SIRKUSPRINSESSE

TIGER

FLAGG

DE SMÅ «KAMPENE» I HVERDAGEN… (et hjertesukk…)
Vi som jobber i barnehagen opplever rett som det er at foreldre overlater sine
håpefulle gråtende til oss med et unnskyldende smil: kanskje har det vært
uenighet hjemme om påkledning, nekt av hårstell, et smykke barnet nekter å ta
av men helst ikke bør ha rundt halsen av sikkerhetsmessige hensyn, en leke de
absolutt ikke ville slippe taket i, osv. Så sier far eller mor i farten på vei ut døra:
«Dere får bare ta den kampen…» Så blir det opp til oss å «lure» noe ut av
hendene på barnet, avlede, trøste og takle frustrasjon og gråt et kvarters tid...
For de andre barna på avdelingen kan en morgen med flere slike kamper være
ganske slitsomt da vi voksne må bruke mye tid på å trøste og avlede og vi kanskje
er få voksne på jobb. Selvsagt er ikke alle dager like, og trøtte og gråtende barn
er vanlig i barnehagen om morgenen og noe vi må regne med; det er jobben vår!
Vi ser klart at morgenen kan være en prøvelse enkelte ganger og de fleste av oss
har eller har hatt småbarn selv. Det er ikke hyggelig å levere et gråtende barn
og gå på jobb med dårlig samvittighet og være borte fra hverandre hele dagen.
Men vi blir glade for om dere prøver å ta noen flere av disse kampene hjemme.
Våg å være tydelige på hva som er greit eller ikke, hva vi skal ha med oss - eller
ha på oss. Noe skal foreldrene bestemme – og ikke barnet. Så må man heller tåle
at barnet protesterer; det er ikke farlig, bare barnets måte å si at det er uenig!
Snakk gjerne med oss dersom dette er noe dere synes er vanskelig. Gode rutiner
på hvordan man takler slike utfordringer kan gjøre hverdagen bedre for både
store og små! Håper på forståelse for dette lille hjertesukket – og lykke til :-)

PRAKTISK INFORMASJON - MERK DATOER!
ALLE HAR NÅ FÅTT MAIL OM MÅNEDSPLAN FOR MAI. GÅ INN OG LES :-)
MERK DERE DATOER FOR PLANLEGGINGSDAG OG FRIDAGER!
* Si fra så tidlig som mulig på dagen når barnet har fri /er syk.
* Barn med feber eller dårlig almenntilstand skal ikke være i barnehagen.
* Foreldresamtaler avvikles innen utgangen av mai. Vi avtaler en tid som passer.

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

