APRIL 2019
HJERTE
INFO FOR APRIL


Barnehagens tlfnr: 72460370 (kontor) / 97001308 (Hjerte), gi beskjed hvis barnet er
syk, tar fri, kommer senere enn kl: 9.30 eller om noen andre kommer og henter
barnet.



Lekedag siste mandagen i måneden. Da kan barna ta med 1 leke hver hjemmefra,
viktig at leken er merket med navn. Dette er fin øving ifht å låne bort, få låne av
andre og dele  I april blir dette den 29/4.



Etter påske vil vi starte med turdager for barn som er født i 2016, eget skriv vil bli
delt ut.



Det vil bli påskefrokost fredag 5. april fra kl 7.30 – 9.30. Den vil foregå på stjerne,
så denne dagen leveres barna på stjerne.



Planleggingsdag tirsdag 23.04.19, barnehagen STENGT. Første barnehagedag etter
påske blir 24/4.

HVA HAR VI GJORT I MARS
Vi har også denne måneden jobbet med tema farger.
På barnehagedagen som i år hadde tema « jeg lurer på……» gjennomførte vi ulike forsøk og eksperiment. Vi hadde forsøk med farger og fargeblanding
og hva skjedde når vi tømte varmt vann over Non stopp sjokolade?
Ellers har vi hatt fine dager ute på formiddagen med flere små turer i nærmiljøet. Barna syns det er stas å gå på tur, vi har mange fine opplevelser og
samtaler sammen om det vi ser når vi går på tur Barna er også opptatt av dyr, vi har et ekorn som holder til rundt barnehagen. Vi har fikset et matbrett
og lagt ut frø til ekornet. Ellers har vi også sett hjort når vi har vært ute, til stor begeistring for barna- spennende å ha de så nært på!!!!
Aktivitet: klipping/liming, lagde sol som vi har pyntet med på avdelingen.
Varmmåltid denne måneden har vært; havregrynsgrøt, fiskepudding, pølse m/stapp.

HVA SKAL VI GJØRE I APRIL
TEMA: Påske
MÅL: La barna få kjennskap til påskens tradisjoner.
«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 s.54)
«Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til grunnleggende
verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner og livssyn som er representert i
barnehagen» (Rammeplan s. 55)
AKTIVITETER: i april vil vi ha aktiviteter knyttet opp mot påske. Lage litt påskepynt 

Sanger / rim og regler i april:
På nett siden http://www.ettskrittforan.no ligger det en del
sanger med tegn til tale.
Sanger / rim og regler vi øver ekstra på i april er:
Kyllingen
En liten kylling
Blomster små….
Hestehoven

GLIMT FRA MARS

Her repareres matbrettet til ekornet

Da var det på plass med mat

Dagen etter hadde vi hatt besøk

Aktivitet: klipp og lim, laget sol

Rockesokk 2019

Forsøk: vokser krokodillen når
den legges i vann

Aktivitet: maling

Rockesokk 2019: sortering av sokker

Månedens tegn i april:
APRIL

SOL

LYS

KYLLING

VÅR

BLOMSTER

VARMT

EGG

SOLBRILLER

FUGL

FLUE

GRESS

FRØ

FUGLESANG

HESTEHOV

GRØNN

HVITVEIS

