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Mål: Barna skal bli trygg, og kjent med hverandre, seg selv og nærmiljøet.
Uke nr 14 (2-6.4)

Uke nr 15 (9-13.4)

Uke nr 16 (16-20.4)

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Barnehagen stengt!

Samling
luktesansen

Turdag/utelek

Grupper på tvers

Temasamling

Språkaktivitet

Tur til Strusshamn?

Grupper på tvers

Musikksamling – høre
sansen

Temasamling

Grupper på tvers
Språkaktivitet

Forming

Grupper på tvers

Temasamling

Motorisk lek
Språkaktivitet

Forming

Grupper på tvers

Turdag/utelek

Turdag/utelek

Hipp hurra Helene 2
år!

Sansemotorikk

Grupper på tvers

Musikksamling

Hospitering ny
avdeling

Sansemotorikk

Motorisk lek
Uke nr 17
(23-27.4)

Uke nr 18
(30.4)

Plante

Temasamling

Språkaktivitet

Turdag/utelek

Grupper på tvers

Musikksamling

Forming

Grupper på tvers

Plukke boss

Hospitering ny
avdeling

Sansemotorikk

Forberedelse 17 mai

Motorisk lek

Planleggingsdag
-barnehagen stengt!

1 mai – barnehagen
stengt!

Plante

Månedsbrev for Blåbærbarna
Hva har vi gjort forrige måned?
Denne måneden startet vi på prosjektet om meg selv i nærmiljøet. Noen av barna fikk være med på tur ned til Strusshamn, hvor de
besøkte endene, butikkene og resten av nærmiljøet. Dette skal alle barna få være med på, så det vil vi nok gjøre i april også (vi ser an
været litt). Det har vært litt for kaldt til å gå så mye på tur og leite etter insekter og dyr, men det håper vi at skal bli bedre i april.
Det har vært mye påske aktivitet denne måneden. Det var veldig kjekt å se så mange av dere foreldre på påskefrokost. På fredag før
påske hadde vi påskejakt etter egg, spiste sjokolade og pølse til lunsj. I selve påskeuken var vi færre barn, og det er kjekt å se hvordan
barna leker sammen i den settingen. Barna har fått malt, limt og vært kreative. Vi plantet karse i flaske bunner, og tok farget bomull
ned i. Barna farget bomullen ved å dyppe det i kardemomme vann, spennende prosess!
Vi har dessverre hatt veldig mye sykdom hos oss, som har gjort at vi har måtte flytte på ulike aktiviteter og planer underveis. Vi har
likevel fått til mange av planene våre. En god del av barna har laget fotavtrykk i trolldeig, vi har hatt språk aktivitet, hoppet, løpt,
sparket fotball, hatt samling om edderkopp og musikk, gått på turer og ikke minst: vi har LEKT!

Hva vil vi jobbe med denne måneden?
Denne måneden fortsetter fokus på meg selv i nærmiljøet. Vi tenker at det vil komme litt varmere vær etter hvert, og da vil vi være
mer ute i skog og mark. Hva er det under steinen her? En edderkopp, en meitemark, en skogmus? Vi undrer oss over hvilke dyr som
finnes i nærmiljøet vårt. Kanskje finner vi en maurtue, noen kaffe-biller på vandring? Eller kanskje er pinnsvinnet vi fant i høst våknet
etter dvalen? Vi ser i bøker om dyr og planter, og undersøker om vi finner noen vårtegn på vår ferd. Det er viktig at vi stimulerer til
barnas glede, nysgjerrighet og undring over naturens mangfold.
Vi vil fortsatt ha fokus på språk gjennom bøker, eventyr, munnmotoriske egenskaper, hverdags aktiviteter, og andre språkstimulerende
aktiviteter. Det er utrolig kjekt når barna tar i bruk flere og flere ord, og bruker sine kommunikative egenskaper med hverandre.
Grupper på tvers vil også fortsette med ulik aktivitet sammen med de andre store barn på andre småbarnsavdelingene. Når det er klart
hvor barna skal starte i august, vil de få hospitere og besøke avdelingen de skal begynne på. Det er viktig for oss at barna blir trygg,
og får en god overgang innad i barnehagen også.
I formingsaktiviteter skal vi gi barna ulike estetiske opplevelser. Hva vi gjør, har vi ikke bestemt enda. Kanskje leder barna oss frem
til hva vi gjør? Det er ikke alle barna som har fått laget ferdig fotavtrykk, så det skal de få gjøre. Og kanskje skal noen av barna få lage
ansikter. Barna skal få være motorisk aktive, hoppe, klatre, løpe og bevege seg, inne og ute.
Mot slutten av måneden vil vi forsøke oss på å plante litt forskjellig. I tillegg vil vi forberede oss til 17 mai, samt sommerfesten.

Praktiske opplysninger:


Huske å merke klær, smokk og evt kosebamser. Vi trenger regntøy, vinterdress, votter, støvler, innesko, samt lettere klær til
våren tilgjengelig.



Vi MÅ ha beskjed dersom dere kommer senere enn 0930.



Vennligst ikke kom under frokost mellom 0830-0900



Sjekk ut www.skogenbarnehage.no og www.ebarnehage.no for viktig informasjon. Ta kontakt om dere lurer på noe.



Tlf nr Blåbærbarna: 94 03 28 48
Mail: fredrik@skogenbarnehage.no



Oversikt over foreldresamtaler ligger på ebarnehage



Vennligst gi beskjed om hvilke uker dere skal ha fri i sommer



Student (Caroline) er på avdeling i uke 10, 11, 12 og 14.

