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April i Snehvit familiebarnehage
April er i skrivende stund omme, og den har vært preget
av mye påskeforberedelser og kos! I ukene før påskeferien lagde barna masse fin påskepynt! Vi lagde kyllinger
og malte på isopor-egg. Vi sådde karsefrø som barna fikk
med seg hjem til ferien. I begynnelsen av måneden hørte
barna eventyret om påskeharen, med konkreter, påskeevangeliet på flanellografen og «Hvor er påske-egget?».
I uke 14 lagde vi påskelunsj og koste oss med nybakte
rundstykker, eggerøre, frukt og juice. På torsdagen den
uken hadde påskeharen lagt fra seg «spor» i hagen og vi
fant påskeegg med godteri som vi koste oss med alle
sammen! På fredagen var det foreldrekaffe, tradisjon tro
før påskeferie, og det var koselig å endelig kunne treffes
på denne måten igjen!
Etter påsken dro vi på tur med barna til Åsbieskogen (biejordene ). Vi tok med garn og fant pinner som vi bandt
sammen til en natur-vev.
20. april var det duket for årets store begivenhet—
russedåpen for rosa-russen vår! Det var en spent gjeng
som fulgte med da førskolebarna fikk «vannsprut» i håret
og fikk russelue på. De fikk genser, diplom og sitt eget russekort som de stolt delte ut til de andre barna. Den første
russeknuten i år var å spise en is på 5 minutter ( ispinne i
lua ) Andre knuten var å krabbe rundt lekebåten i hagen
( plaster i lua ) Tredje knuten denne dagen var å sitte i et
tre og synge en sang ( kvist i lua .
Månedens eventyr fra snakkepakka har vært gruffalo.
Barna har hørt på bok med lyd, dramatisert eventyret
med masker og sett filmsnutter om «lille gruffalo» og «store
gruffalo». Vi har også fargelagt Gruffalo-tegninger og de
største har klippet ut og puslet Gruffalo.

Vi har hatt litt ekstra fokus på « menneskets livssyklus» denne måneden, og barna har sett i den spennende boken
om babyer og hvordan babyer vokser i magen. Vi har
også lært at vi forandrer oss i løpet av livet og at vi har
egne navn for livssyklusen vi er i; nyfødt, spedbarn, barn,
tenåring, voksen, gammel (eldre).
27. april dro de eldste barna på kino i byen. De så
«elleville Elfrid» og det var stor suksess! Det var en morsom
og fin film som fenget barna.
I SPRUSIKK har barna fått prøve triangel og musisert og
laget liv og røre! Noen ganger har vi mange nok instrumenter til at hele barnegruppen kan musisere sammen
mens andre ganger må vi øve på å vente på tur og lytte
til hverandres toner:)

Hilsen små og store i Snehvit familiebarnehage

GAPAHUK
Barnehagen har fått satt opp en fin
gapahuk som vi kan kose oss i fremover! Barna var med og lagde bord
og krakker og det blir en fin plass å
spise og ha samlingsstund nå som vi
er så mye ute!

