MÅNEDSBREV FOR
TOREROSE

APRIL
KROPP, BEVEGELSE,
MAT OG HELSE

Mars
1.mars var det barnas dag og vi skulle reise til Syden. Vi hadde basseng inne på badet hvor
alle barna fikk bade. Det var veldig gøy å se hvordan barna koste seg i bassenget. Så å si alle
barna likte det veldig godt. Tiril, Mia, Miriam, og Haakon hadde det spesielt kjekt når de fikk
bade. De plasket og sprellet rundt i bassenget kjempe lenge! 😊 Barna syntes også det var
veldig stas å få drikke saft av stettglass. Dagen ble ikke helt som planlagt da det ble lite
reising og heller mye fokus på badingen, men barna hadde det veldig kjekt. Det virker som
både voksne og barn synes at det er gøy med en dag som er utenom det vanlige.
Fredag 9. mars var det «ein blåe dag» hvor vi markerte seriestart for Viking. Mange av barna
var opptatt av ballen de hadde med seg, og det var veldig stas med ballspill på fellesrommet
sammen med Bukkene. Karsten, Liam og Malene var opptatt av det å «skåre mål» og
sparket ballene inn i målet mange ganger.
Vi har også denne måneden hatt en del snø. Vi har rent på rumpebrett og laget snømann.
Barna har smakt på snøen, kjent på den og undret seg over den.
2015 barna har vært mye ute og på turer i små grupper. De liker godt å være ute og de har
behov for å få boltre seg på en annen måte enn det som er mulig inne på avdelingen. Det
har derfor vært godt både for store og små å ta en gruppe ut når vi har lekegrupper.
I mars har vi både hatt språksamlinger om løven og musa, og språksamlinger med
påskeinnhold. For det meste har Siri stått for språksamlingene og hatt med seg et stort
påskeegg med forskjellig påskeinnhold som for eksempel egg, fjær, kylling og noe gult.
I påskeforberedelsesuka hadde 2016/17 barna samling med Siri hvor de sang «en liten
kylling» og undersøkte alt i samlingsegget, mens 2015 barna var på Bukkene og fikk høre
påskebudskapet av Asja. Årets påskepynt var påskeegg og «syltetyglasskyllinger». Det er
veldig kjekt å lage noe som barna kan gjøre helt selv og barna på Tornerose elsker forming.
Påskeforberedelsesuka ble avrundet med sjokoladejakt inne på et rom på avdelingen i små
grupper. Kjempe spennende for barna og veldig stas med sjokolade!

April
I april skal vi fortsette temaet kropp, bevegelse, mat og helse som vi hadde i høst og i
januar. Denne måneden velger vi å ha hovedfokus på mat med fokus på boka «Mopp og
Mikko elskar mat», og for første gang skal vi ha «smakskalender» i barnehagen.

Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna
motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for
hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Rammeplan for barnehagen, s 49 (2017

Smakskalender
I april skal vi ha smakskalender. Hver dag skal barna presenteres for en ny smak. Boksen
med dagens smak åpnes sammen med barna. Alle skal få smake og vi skal hver dag henge
opp bilde av dagens smak på en «smakskalenderen». 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 til å kjenne etter på hva vi smaker.

Biblioteket
I løpet av måneden skal alle 2015 barna få være med på biblioteket. Planen er at en voksen
tar bussen til biblioteket med to barn slik at vi får best mulig tid til hvert barn.

Verdens bokdag
Mandag 23. april markerer vi verdens bokdag i barnehagen. Det er i forbindelse med den vi
skal en tur til biblioteket. Til den dagen skal alle voksne forberede hver sin bok til dialogisk
lesing med barna, og på selve dagen blir det dialogisk lesing i grupper og bokbad. Dialogisk
lesing handler om å være i dialog over innholdet i boka. Det viktigste er ikke å lese teksten i
boka, men å være i dialog sammen med barna om det vi ser i bildene. Barna legger som
regel merke til helt andre ting enn oss voksne, så dette er en spennende måte å lese på 😊

Språksamlinger
I språksamlingene i april skal vi ha boka «Mopp og Mikko elskar mat» av Kari Stai, med fokus
på mat og former.
Fokusord: mat, grøt, ost, banan, pølse, gulrot, brød, jordbær, is, vannmelon, vaffel, sirkel og
trekant.
Sanger: «Det bor en baker i østre Aker», «Grønnsakspisevise», «epler og pærer»

Info
-

-

Thale har siste måned på Tornerose denne måneden. Hun begynner på Askeladden
1. mai og vi ønsker henne lykke til på stor avdeling 😊 Det betyr at vi får inn et nytt
barn fra 1. mai.
Janka som tidligere har vært i praksis hos oss er tilbake som vikar. Hun jobber korte
dager for å fylle ut vaktene til Therese som er delvis sykemeldt.

Viktige datoer
-

26. april - Fotografering

Bursdager
-

17. april – Karsten 3 år
21. april – Malene 3 år

Aldona, Therese, Emilie, Siri og Line

4.
Lekegrupper

9.
TUR

Varm mat: Lys
lapskaus med
pølser
16.
TUR

10.
Lekegrupper

11.
Knøtteklubb

Språksamling

17.
Karsten
3 år

18.
Knøtteklubb

Lekegrupper

Varm mat:
Kjøttboller, brun
saus, gulrot,
blomkål og poteter
30.
TUR

Varm mat:
Fiskekaker med
potetstappe, hvit
saus og råkost

24.
Lekegrupper

Språksamling

6.
Fellesrommet

Språksamling

Varm mat:
Kyllingboller i
fløtesaus med
potetbåter

12.
Lekegrupper

13.
Fellesrommet

Språksamling

Varm mat:
Hjemmelagde
fiskepinner,
potetmos, raspet
gulrot

19.
Lekegrupper

20.
Malene
3år

Språksamling

Varm mat: Potet og
purreløksuppe med
bacon
Språksamling

23.
Verdens bokdag

5.
Lekegrupper

Fellesrommet

Varm mat:
Fiskeburger med
salat

25.
Knøtteklubb

26.
Fotografering

27.
Fellesrommet

Varm mat: Taco

