Kropp, bevegelse, mat
og helse
Hvor kommer maten fra?

Månedsbrev for april
Askeladden

Mars
Håper dere alle har hatt en fin påske 😊 Før ferien hadde vi fokus på påske. Vi fikk høre om
påskebudskapet, vi har malt på eggeglass, pyntet påskeegg, rullet marsipan, laget pynt og
avsluttet uken med å dra på påskeegg jakt. Vi hadde hørt rykter om at påskeharen hadde vært i
spidermann skogen. Vi dro dit for å lete, og der fant vi et sort påskeegg fylt med sjokolade.
I midten av mars avsluttet vi teppeprosjektet vi har hatt i februar og mars. Det har vært et
spennende og lærerikt prosjekt. Vi opplever at det har engasjert barnegruppen.
Barna viste tidlig at de var interessert i reising og vi har derfor vært innom mange ulike
destinasjoner med teppene våre. Teppene har både vært fly, romskip og flygende tepper. Det
var spesielt en destinasjon som fenget barna. Det var Afrika. I mars valgte å ta denne
interessen videre og har i løpet av mars sett nærmere på hvilke dyr som finnes i Afrika, lest
bøker om dyrene, vært på safari på avdelingen hvor vi lette etter dyr som bor i Afrika, sett
safari på storskjerm, lett etter den forvunnede diamant på tur og på avdelingen og vi har
tegnet og fargelagt dyr som bor i Afrika.
Vi har sett at prosjektet har inspirert til lek. Det er blant annet mange som har tatt dyr med i
leken den siste måneden og vi ser at mange har tatt i bruk teppene i leken. Teppene har vært
fly, pikniktepper, rekvisitter til hytter og borger. Barna på Askeladden er virkelig gode til å
leke og har en god fantasi og kreativitet i leken 😊
Vi voksne har også lært mye av å ha et slikt prosjekt. Det har utfordret oss til å være mer
spontane og til å følge barns interesser. Vi har ikke hatt noen faste planer for prosjektets
innhold men har kommet på aktiviteter og ting vi kan gjøre underveis ved å følge barnas
interesser og spørre dem.

April
«Gjennom arbeidet med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna
får innsikt i mates opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til
måltid.»(Rammeplanen,2017)
I april skal vi ha fokus på mat, slik som vi hadde i januar. Denne gangen skal vi konsentrere
oss om hvordan maten smaker og hvor den kommer fra.
Vi fortsetter med å inkludere barna i matlagingen, på denne måten får de kunnskaper om
hvordan maten kan bli til et måltid og hvilke ingredienser det finnes i ulike matretter.

Gjennom denne måneden ønsker vi også at barna skal få innsikt i matens opprinnelse. I april
skal vi blant annet undre oss, reflektere og prate om hvor maten kommer fra. Vi skal også så
frø og se hva som skjer med frøene.
I april skal alle avdelingene i barnehagen ha smakskalender. Hver dag skal vi bli introdusert
for og smake på en ny smak. Gjennom måneden skal vi gjennom mat som smaker både søtt,
surt, bitter, salt og umami. Sammen med barna skal vi forsøke å kategorisere smakene, undre
oss og reflektere over hva de ulike tingene smaker.. Målet med kalenderen er å utfordre barna
og introdusere nye smaker for barna. Det blir spennende ☺

Språktiltaket

Fokusord

- Dyrke
- Spire
- Jord
- Plante
- Frø
- Bønner
- Jord
- Hageredskaper

Viktig info
-

26.april kommer fotografen. Mer info kommer.

-

I april og mai blir det gjennomført foreldresamtaler. Vi starter med skoleklubben i april
og fortsetter med resten i mai.

-

2.mai begynner Thale (lillesøsteren til Mats) hos oss på Askeladden. Hun har allerede
vært mye på besøk og kommer til å ha besøksdager hos oss i april. Vi gleder oss til Thale
begynner 😊

Hipp hipp hurra for bursdagsbarnet ☺☺☺
10.april – Leah Tomine 6 år
13. april – Carol
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