Månedsplan april 2019
Toleranse

Trygghet

Trivsel

Tro på egne evner

Med fokus på
Empati
Dyra våre
Vennene våre
Naturen vår
Sosial kompetanse
Foreldresamarbeid

Med fokus på
Tilvenning
Tilhørighet på avdeling og hele
barnehagen
Helse – miljø og sikkerhet
Brannvern
Samlingsstund
Lek på tvers av gruppene
Lekemiljø
Måltid
Sosial kompetanse
Foreldresamarbeid

Med fokus på
Vennskap
Prosjektarbeid
Utelek/innelek
Turer
Mat
Hygiene
Barns medvirkning
Sosial kompetanse
Foreldresamarbeid

Med fokus på
Prosjektarbeid
Lek og læring
Erfare, undre, utforske
Sosial kompetanse
Foreldresamarbeid

MÅL: Vi opplever årstidens forandringer og finner vårtegn. Vi deler i små lekegrupper og legger til rette for gode
opplevelser og relasjoner.
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April 2019
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1

2

3

4

5

Utelek

Musikksamling

Vi lager påskepynt

Utelek

8

9
Utelek

Vi planter og sår

Vi lager påskepynt

10
Vi går på tur i nærmiljø, på
jakt etter vårtegn

Hipp Hurra for Nikolai
Bursdagssamling
Utelek

11

Utelek
Eventyrsamling

12
Musikksamling

Vi spiser gul påskelunsj

Vi lager påskepynt

Utelek

15
Mange barn har påskeferie,
vi tar dagene litt som det
kommer

16
Mange barn har påskeferie,
vi tar dagene litt som det
kommer

17
Barnehagen stenger 12.00

18

22

23

24

25
Vi går på tur i nærmiljø på
jakt etter vårtegn

Prosjekt vår

29

Utelek
Velkommen Ylva 😊

Prosjekt vår

19
Barnehagen stengt

Barnehagen stengt

26
Musikksamling

30
Utelek

Eventyrsamling

Formingsaktivitet

Utelek
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MÅNEDSREFLEKSJON
Evaluering av forrige måneds mål: I marsmåned kunne vi glede oss over flere dager med varme og sol. Krøsstrølla har gravd ivrig i
sandkassa, syklet og oppdaget de første blomstene (hestehov) utenfor barnehagen:-). Inne liker mange å utfordre seg på hinderløypa
eller å kose seg med en bok. Vi pusler, tegner og å bygge med Duploklosser er også populært! På drømmedagen fikk barna utforske
sansene ved å smake på surt (sitron)søtt (seigmann) og salt (saltkjeks). De fikk gå barbeint på forskjellige underlag som
saueskinn, skiferplate, bomull og kunstgress. De fleste hadde lyst til å få en fotmassasje og fikk deretter lakket neglene :-).
Å lage trolldeig var også en opplevelse for sansene! Barna fikk laget håndavtrykk som sendes med hjem etter hvert.
Ellers jobber vi hver dag med Sosial Kompetanse, dvs. hvordan vi omgås med hverandre på en hyggelig måte, f.eks. at vi kan
vente på tur, dele eller bytte på leker, osv. Vi deler oss i mindre lekegrupper i løpet av dagen.
Veien videre: 23. April begynner et nytt barn på Krøsstrølla: Ylva. Tor, Sigrid og Edvin flytter i slutten av måneden over til
Delfingruppa.
Denne måneden har vi fått en ny vikar. Hun heter Svetlana og har blitt veldig godt tatt imot av barna:-).
Veien framover: Påske / Vår
- Vi lager påskepynt
- Vi sår karse
- Vi gar turer i nærmiljøet og ser etter vårtegn
Viktige beskjeder: Påse at barnet deres har nok skiftetøy, og at det er merket med navn! Det er lurt å ha med en tynnere lue,
pånnebånd, både gummistøvler, sko og solkrem merket med barnets navn. Husk å smøre barna med solkrem før de kommer i
barnehagen. Ull er fortsatt gull;-)!
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Bilder fra hverdagen finner dere på Facebook og instagram

Hilsen ……..
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