MÅNEDSBREV
S N E HV I T

MARS
Mars har gått i rakettfart!
Vi brukte første del av mars til å avslutte vårt teppeprosjekt. Rolleleken har vært fremtredende. Sammen
laget vi et slott av papp hvor vi malte, limte og tegnet kongelige tegninger. Vi så her at leken utviklet seg
og barna fikk nye impulser i leken. Noen gjemte seg for skurker, noen ble familie som bodde i slottet,
mens andre var konger og dronninger som bodde i slottet. Det er spennende å se hvordan leken endrer
seg når vi tar vekk og tilfører redskaper/rekvisitter. Det kan bli mange magiske rom i barnas lek.
I tillegg til prosjektet hadde vi barnas dag og den blåe dagen. Barna hadde mange gode ideer til hva vi
kunne gjøre på barnas dag. Sammen med barna laget vi en hel liste over hva vi skulle gjøre. Under
samlingen før lunsj kunne vi krysse ut alle tingene som vi hadde bestemt!
Under den blåe dagen fikk vi skikkelig innviet ballbingen vår. Det var god stemning. De som villet kunne
spille fotball i bingen resten stod rundt og heiet og sang til musikken. Vi opplever at slike
merkedager/annerledesdager er noe barna viser stor begeistring over. Forventinger bygges og det bryter
litt opp faste rutiner.
Andre delen av måneden har vært preget av påske og påskeforberedelser, forventinger til påskeaktiviteter
og påskeferie med påskesnop. Vil påskeharen legge ut egg i år også? Vi gleder oss til rapport fra barna.

APRIL

..Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur,
mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse.
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna;
- blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser
(Rammeplanen)
I april har vi bestemt at vi skal fortsette med vårt satsningsområde kropp, bevegelse, mat og helse.
Dette rommer et stort område som allerede er en stor del av barnehagehverdagen. I dette området er det
mange temaer å utforske.
Tanker og følelser – er et livsviktig tema og som vi ønsker skal være naturlig del i barnehagen. Ikke bare
når vi har det som månedens tema. For at vi skal kunne håndtere og sette ord på våre følelser trenger vi
kunnskap og vi trenger å snakke, reflektere og bearbeide hva vi kjenner på i ulike situasjoner.
Vi har nå i barnehagen fått et godt verktøy som vi vil se nærmere på med barna og håper at dette
verktøyet skal bli et godt utgangspunkt for arbeid med barnas følelser.
Grønne tanker – glade barn – søk dette opp på internett for mer info.

Smakskalender
I hele april vil vi ha en smakskalender. Det vil si at vi trekker en ny smak fra en boks hver dag. Gjennom
smakskalenderen får barna mulighet til å bli kjent med nye smaker og til å teste sine egne grenser. Målet
med kalenderen er å utfordre barna til å tørre å smake og kjenne etter på hva vi smaker. Vi har hengt opp
en plakat på døra hvor vi viser dagens smak.

Fellesrommet
Vi har sett at flere av barna har vanskeligheter med å tape og følge regler.
Dermed vil vi denne måneden utfordre og utsette barna for dette. Vi ønsker at de selvfølgelig skal oppleve
mestring, men vi vil prøve å skape et trygt rom hvor det er ok og ikke være best, eller bli tatt i en lek. Vi vil
ha regelleker og samarbeidsaktiviteter.
Månedens fortelling er Gutten som hadde vondt. Denne fortellingen
prøvde vi å bruke i november, men på grunn av andre ting som oppstod
valgte vi den bort. Dermed vil vi ta den frem denne måneden. Vi vil
bruke den spesielt i språksamlinger.
Fokusord i april:
Gutt, skog, tre, hare, ugle, mus, rev, hode, mage, knær, tær.
Verb: gå, snurre, hoppe, bøye, sove

Foreldresamtaler
Vi vil denne måneden starte foreldresamtaler. Vi starter med barna som skal begynne på skolen til høsten.
Her vil vi gå gjennom et overføringsskjema som skal sende til skolen i midten av april.
Etter vi er ferdige med de vil vi sette opp tider til dere andre.

VIKTIGE DATOER
Mandag 23. april - Verdens bokdag
Vi markerer verdens bokdag og barna kan ta med sin egen bok hjemmefra
.

Torsdag 26. april - Fotografering

BURSDAGER
Tirsdag 10. april – Evander 4 år

HIPP HURRA!! 😊
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