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evaluering april:
Over til hva som skjer i april. Vi drar temaet “Det som spirer og gror” videre til april. Denne
måneden blir preget av påske og våre tradisjonelle påskeforberedelser her på bruket.
I anledning Verdens bokdag 24 april drar vi til biblioteket 1 og 4 april for å låne noen
nye og spennende bøker. Blir været bra disse dagene, tar vi med lunsj og tar hele
dagen ute.
Det var her vi startet april i en forlengelse av temaet fra mars. Første uken i
april tok vi beina fatt ned til biblioteket på Madla. Det ble en lang tur, men vel
verdt besøket. Mange nye og spennende bøker å bla er alltid spennende. Bøkene vi
lånte med oss har blitt ivrig lest i, både organisert i samlinger og for seg selv.

Vi brukte også bøkene når vi markerte Verdens bokdag 24 april. Da tok vi
ut matter og tepper i herlig vårvær og leste mange bøker.

Ha-med-dagene med bøker som tema har også vært kjekt. Da har vi hatt lesegrupper og
bokbad.
Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og
høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk
har egenverdi. (Rammeplan for barnehager)

Resten av måneden har gått med til påske og påskeforberedelser. Påskebudskapet har barna
fått kjennskap til i sine aldersinndelte grupper. Da er det lettere å tilpasse innholdet for barna.
Her ble det brukt både film og flanellograf.

Hva skjer i mai:
Så over til mai, og mai vil handle om både lokalmiljøet vårt og resten av Norge. Vi skal
skulpturjakt i nærmiljøet vårt, i tillegg til at vi skal se litt på kjente skulpturer og severdigheter i
resten av landet. Så temaet for mai har vi kalt for - Norge & di – Typisk norsk

I barnehagen skal barna
få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på
måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon.

Rammeplan for barnehager
Ved å gå på tur til skulpturer i nærmiljøet vårt vil vi finne flere skulpturer som barna kan få både
se på og utforske på nært hold. Blant annet Møbius som vi finner ved kunstgalleriet ved
Mosvannet egner seg veldig godt for å klatre på. Kanskje kan vi inspirere barna til å prøve å lage
sine egne?

Ved hjelp av projektor og internett skal vi kikke litt på hva vi finner av skulpturer rundt
om i Norge. Kanskje finner vi noen som barna har sett før?

Innimellom alle skulpturene må vi også øve på 17 mai sanger, sånn at vi blir klar til maifest den
16 mai her i barnehagen. Mer informasjon om det kommer når dagen nærmer seg.

«vil vite»:
Før sommerferien skal vi ha et opplegg som heter «Vil vite». Det er en samling med de to eldste
kullene i barnehagen med fokus på vold og overgrep. Målet med denne samlingen er at; 1:
barnas skal vite hva vold og overgrep er. 2: barna skal vite hvor de kan si fra dersom de trenger
hjelp. 3: barna skal forstå at det aldri er barnas skyld når den voksne utsetter dem for vold eller
overgrep.
Vi deler opp i 2 samlinger, en for rockeklubbene og en for skoleklubbene. Dere får ikke beskjed
om når samlingen blir, men vil få beskjed på ettermiddagen samme dag samlingen er utført-

Bursdager:
Erle 4 år 6 mai (feires 7 mai) og Noah 5 år 7 mai. Gratulerer med dagen.

Litt sånn diverse:
Båttur for venneklubben og togtur for Rockeklubben blir det i slutten av måneden. Det blir
også smakskalender nå i mai.
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