Månedsbrev for
Tornerose

April 2019

Mars
I begynnelsen av mars laget vi et eventyrrom som ble forbeholdt eventyret om Gullhår og
de tre bjørnene. Vi hadde også en benk der inne for å dramatisere Bukkene Bruse, men den
ble lite brukt. De yngste barna fikk være med i en kreativ skapende prosess for å gjøre klart
rommet til å dramatisere Gullhår og de tre bjørnene. De malte brunt og grønt på to lange
ark, og limte silkepapir og kreppapir oppå det de hadde malt. Dette brukte vi til å lage en
skog som vi hang på veggen inne på eventyrrommet. Videre satte vi inn et bord med 3 ulike
stoler, 3 ulike skåler med 3 ulike skjeer og tre ulike tepper på gulvet som var senger. Vi har
fortalt eventyret flere ganger og barna har lekt masse på eventyrrommet i bjørnenes hus.
Barna har likt eventyret veldig godt og de har selv tatt initiativ til å spise varm, kalt og god
grøt, og sove i bjørnenes senger. Gullhår og de tre bjørnene var også tema på IKT mandagen
hvor eventyret ble fortalt med bruk av overhead.
På barnas dag bakte de eldste barna havrekjeks. De syntes det var veldig kjekt å hjelpe
Therese med å blande sammen deigen og trykke ut kjeks med plastkopper. Etter lunsj fikk
alle smake hjemmelagde havrekjeks med brunost. De yngste barna lagte plastelina sammen
med Siri. Alle barna lekte med plastelina i løpet av dagen og de påfølgende dagene. Det er
spennende og erfaringsrikt for barna å være med på prosessen hvor de får se hvordan både
plastelina og havrekjeks blir til.
I løpet av måneden har vi gått mye på tur. Mandagsturene har vært en blanding av tur til
lekeplasser og naturområder. Vi har blant annet vært nede ved Mosvannet hvor vi har
fortalt eventyret om Bukkene Bruse med pinner. Tirsdagsturene har vi brukt til at alle de
eldste barna har fått vist frem sitt hus. De synes det er veldig stas å vise hvor de bor og
hvilken lekeplass de leker på. Vi har vært på Tjensvoll, Madla, Auglend og Våland i
forbindelse med disse besøkene. Barna er veldig flinke til å gå relativt lange turer, men vi
har brukt både buss og vogn på de lengste turene.
Rett etter påske markerer vi verdens bokdag i barnehagen. I den forbindelse skal alle voksne
forberede hver sin bok til dialogisk lesing. Vi kombinerte disse forberedelsene med å ta en
busstur til biblioteket. Tiril, Mia, Kasper, Thea, Levi, Haakon, Miriam og Lena har derfor den
siste uken vært på busstur til biblioteket for å låne bøker. Det var veldig stas for barna å
kjøre buss.
Fredag 29. mars markerte vi «Ein blåe dag» i barnehagen. Vi hørte på vikingsanger og lekte
med ball hele dagen. God stemning og fotballfeber i barnehagen denne dagen.

April
Den første uken i april skal vi bruke til å avslutte eventyrtemaet. Det har vært et veldig kjekt
tema som fenger alle barna. Videre kommer april til å bli brukt til påske. Uke 15 er det
påskeforberedeler med felles plan for hele barnehagen.

«Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og
høytider i ulike religioner og livssyn…» Rammeplanen side 54

Denne måneden skal vi ha språksamlinger med påsketema. Vi samler en boks med
konkreter som vi forbinder med påske. Det er gjennom sansene de yngste barna erfarer
verden. Derfor kommer vi til å ta boksen frem i samlinger slik at barna kan se, høre, føle,
lukte og kanskje til og med smake på konkretene. Vi kommer også til å ha samling med
påsketema de første dagene etter påskeferien. I løpet av ferien har kanskje barna fått egne
erfaringer med noen av konkretene og har mulighet til å knytte dem til en annen kontekst.
Månedens sanger: «en liten kylling», «haren uti gresset», «lille hasse hare»

Overgang til stor avdeling:
Det er nå laget en oversikt over hvem
som skal over på hvilken stor avdeling til
høsten. Frem mot sommeren kommer de
til å få besøksdager både med og uten en
voksen fra Tornerose for å bli kjent med
store og små på den nye avdelingene.

Snehvit:
Tiril
Thea
Haakon
Daniel
Herman
Kaja

Askeladden:
Mia
Kasper
Eskil
Jenny
Sofia
Alvhild

Informasjon om personalet:
- Etter påske bytter Aldona avdeling i et år. Hun skal være på Bukkene for Nikol som skal ut
i svangerskapspermisjon. Vi er så heldige at vi får Anita inne hos oss dette året.

- Line har vær sykemeldt deler av mars, men er nå fult tilbake. Hun skal ha ferie i uke 15.

Viktige datoer:
- Torsdag 11. april - Påskefrokost
- Onsdag 17. april - barnehagen stenger kl 12.
- Tirsdag 23. april - planleggingsdag, barnehagen stengt
-

God påske
Aldona, Emilie, Anita, Therese, Siri og Line

1.
Tur

2.
Språksamling

3.
Knøtteklubb

Lekegrupper

4.
Språksamling

5.
Morgentrim

Lekegrupper

Fellesrom

Varm mat:
Fiskekaker med
potetstappe, hvit
saus og råkost
8.
1-åringene
sangsamling

Varm mat:
Pølespizza med
grov bunn
9.
Påskeverksted

10.
Påskeverksted

11.
Påskefrokost

12.
Påskeeggjakt

16.
Språksamling

17.
Lek

18.
Skjærtorsdag

19.
Langfredag

Lekegrupper

BHG stenger kl 12

23.
Planleggingsdag

24.
Verdens bokdag

25.
Språksamling

26.
Morgentrim

Lekegrupper

Fellesrom

2-åringene
påskebudskap
Varm mat: Pasta
bolognese
15.
Tur

22.
2. påskedag

Varm mat:
tomatsuppe med
makaroni, egg og
rundstykker
29.
Tur

30.
Språksamling
Lekegrupper

Varm mat

