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Vårmåneden april i
Etter en lang og god påskeferie startet vi opp igjen med
barnehagen med tur og glade og fornøyde barn!
Mange kunne fortelle om påskegodterier og ting de hadde gjort sammen med familien. I April har vi hatt mye sol
og mange timer ute. Vi har tatt frem forstørrelsesglassene
og funnet store og små kryp under steiner og matter. Det
er spennende for store og små! Vi har vært på mange
turer i nærmiljøet vårt. Vi har vært i byen og sett på Kolbjørn ferga og denne dagen fikk vi også med oss at en
båt ble hentet av en kranbil. Vi så mange forskjellige typer båter, og lærte oss navnet på mange av de ulike typene. Barna har også tegnet båter og vært veldig opptatt av at man må ha på redningsvest i båt og ha livredningsbøye i større båter. På barnehagens uteområde
har vi en trebåt som barna har lekt masse oppi, vi har tatt
korte og lenge båtturer til fjern og nær!
Månedens eventyr har vært Gruffalo. Vi har lest bøkene,
og brukt konkreter i eventyret. Vi har også sett filmen om
den store Gruffalo, og lagd ( malt og dekorert ) pappeske der dyrene fra eventyret kunne bo.
Realfag denne måneden har vi hatt et skittleseksperiment der vi så at fargene fra dropsene fløt inn i
hverandre og lagde fint mønster da vi helt vann over
de. Vi har hatt fokus på menneskets livssyklus også denne
måneden. Vi har i samling sett bilder av de ulike livsstadiene; baby, barn, ungdom, voksen og gammel, og hatt
fine samtaler med barna om temaet. Mange kjente til
babyer og vi snakket om alt vi lærer oss fra vi er bittesmå
til vi er voksne.
Mye liv og røre er det også blitt i fredagens faste
«sprusikk». Månedens instrument har vært triangel og alle
barna har fått prøve! Det er mye glede i å høre på musikk, spille musikk og ta del i felleskapet! Det gir mestringsfølelse, og barna får øve seg i å konsentrere seg og vente på tur. Sprusikk hører inn under fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. ( rammeplan for barnehagen ).
19. 4 ble de to førskolebarna våre døpt til rosa-russ! En
høytidelig seremoni der barna fikk vann i håret, russelue,
genser, fløyte og diplom. I april har de tatt flere russeknuter; spist is på 5 minutter, krabbet rundt i barnehagen,
spist seigmenn som hang ned fra et tre, spist druer i en
bolle med vann, og vi gleder oss til flere russeknuter!
Takk for hyggelig foreldremøte!
Med vennlig hilsen Grethe, Sissel, Anniken og Lene.

En av turene vi var på i April gikk til
området rundt bomuldsfabrikken.
Vi spiste nista vår på gresset slik at
vi hadde full oversikt over sykehushelikopteret. Vi lekte på den fine
plassen utenfor bomuldsfabrikken
og spaserte rundt langsæ-odden!
Barna er skikkelig flinke til å gå,
med mange korte stopp og drikkepauser går det lekende lett! Barna
er veldig observante og legger
merke til de utroligste ting. På denne turen så vi at de hang et par
joggesko høyt oppe i strømledningene!
Hobbyaktiviteter er barna veldig
glad i. De har vært kreative og
lagd fugler med vinger/fugler i rede, felles blomster-bilde, og fargelagt vår-blomster.
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