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Mars
Mars har vært en innholdsrik og spennende måned her på bukkene. Interessen for eventyret
om Gullhår og de tre bjørnene har vært tydelig tilstede. Rommet med rekvisitter
fra eventyret har vært flittig i bruk også denne måneden. Selv om barna har vært opptatt av
gullhår og bjørnene, dukker stadig fascinasjonen for troll opp. Vi har som dere
vet hatt eventyret om bukkene bruse som tema i tidligere måneder. Ut fra dette eventyret
er det interessen ovenfor troll som sitter sterkest igjen hos de fleste. Vi har dermed vært på
trollejakt ute i barnehagen, på tur og inne på avdelingen. Vi har funnet ut at troll spiser både
kongler og steiner. I noen tilfeller har vi levd oss såpass mye inn, at det har blitt litt
skummelt, men vi har da sammen konkludert med at troll er snille. Selv om det noen ganger
blir litt for skummelt og litt for virkelig, ser vi at barna om og om igjen bli trukket tilbake i
"trollemodus" og all spenningen den fører med seg.
Følelsesuttrykk er også noe vi har hatt fokus på denne måneden. Vi har vist hverandre
hvordan vi ser ut når vi er glade, sinte, triste osv. Vi har øvd oss å sette ord på ulike følelser
sammen med barna slik at de kan utvikle en bedre forståelse for sine egne og andres
følelser.
Ellers har vi begynt forberedelsene til "Ein blåe dag". I samling har vi sunget og danset til
sanger om viking. "Viking fra vest" er en sang som flere av barna begynner å kunne veldig
godt. Fargen blå har vært i fokus under ulike formingsaktivitet og barna har fått lage ulike
dekorasjoner som vi skal pynte med til den blåe dagen.

April
I april måned kommer påske til å være et gjennomgående tema. I rammeplanen under
fagområdet etikk, religion og filosofi står det at personalet skal: "Gi

barna kjennskap
til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne
kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i
barnehagen".
I tråd med rammeplanen kommer vi dermed til å ha en samling for de eldste barna på
avdelingen hvor vi formidler påskebudskapet og samtaler om hvorfor vi markerer påske.
Hovedfokuset med påsken og denne måneden kommer likevel til å handle om
påsketradisjoner, ulike påskebegrep og om å være sammen.
Små barn forstår verden ut fra sansene sine, og vi har dermed samlet ulike konkreter som
hører påsken med i en koffert. Denne kofferten kan vi ta frem i samlingsstund og ellers i
hverdagen slik at barna blir kjent med ulike begreper som for eksempel påskekylling,
påskehare, karse, gåsunger, egg osv. Hvordan kjennes et egg ut? hvordan lukter det?
hvordan smaker det? Ved hjelp av disse ulike konkretene kan vi sammen utforske dem og

undre oss sammen. Barna opplever, tilegner seg nye egenskaper og ny forståelse ved hjelp
av sansene.
I april skal vi ha påskeverksted på avdelingen og det kommer til å bli mye tid til ulike
formingsaktiviteter. Gjennom å male, klippe, lime og forme får barna tatt i bruk sin fantasi,
kreative tenkning og oppleve skaperglede. Formingsaktivitetene handler mye om kreative
prosesser, men like mye om å være sammen hverandre, det viktige fellesskapet.

Månedens sanger
•
•
•

En liten kylling
Lille hasse hare
Tingelingeling

Informasjon
•

Etter påske går Nikol ut i svangerskapspermisjon og vi er i den anledning så heldige å
få Aldona fra Tornerose inn til oss. Hun blir værende hos oss til Nikol kommer tilbake

•

Husk planleggings dag tirsdag den 23. april

Ha en riktig god påske, hilsen Claudia, Tonje, Helene og Louise
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