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Skattkammeret-mars 2021
Uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

9

1.

2.

3.

4.

5.

Lesegrupper +
hjertesamling

Kristen
verdiformidling

Gymsal for de yngste
TURDAG!

Filmkos!

Vinterferie.
Vi har tunet denne uken 😊

Vinterferie
10

Vi går kl. 09.30
Hemmelig boks

8.

9.

10.

11.

Lesegrupper

KOR

Gymsal for
førskolegruppen

TURDAG!

Hemmelig
Vi har tunet
denneboks
uken
11

Aktiviteter på
avdelingen for
førskolegruppen

15.

Førskoledrypp
16.

Lesegrupper

Kristen
verdiformidling

Hemmelig boks
17.

Hipp hurra for

Hjertesamling

Sienna 5 år(11.3)

18.

19

Gymsal for de yngste

TURDAG!

23.

Førskole

Førskole

24.

25.

Kristen
verdiformidling

13

26.
Påskeverksted

Lesegrupper
Hemmelig boks

Hjertesamling

Vi går kl. 09.30
Førskole

22.

Vi går kl 09.30

Vi markere Downsyndrom
dagen(21.mars)

Hemmelig boks

12

12.

TURDAG!
Førskoledrypp

PÅSKELUNSJ +
PÅSKEVERKSTED

Vi går kl.09:30
Hjertesamling

Førskoledrypp +
hemmelig boks

29.

30.

31.

1.april

2.april

Gymsal for alle

Lesegrupper

Kristen
verdiformidling

Skjærtorsdag –
barnehagen stengt

Langfredag –
barnehagen stengt

Hemmelig boks
Førskoledrypp

Barnehagen
stenger kl 12.00!!

*MED FORBEHOLD OM ENDRINGER

Her er noen fokusområder for
mars måned:
❖ Påskeevangeliet
❖ Hemmelig boks
Heihei!
❖ Påskeforberedelser

Hei alle
foreldre!
❖ flotte
Hjertesamling

Månedens sanger
-

På Golgata sto det et
kors

-

Jesus er min venn

-

Jeg har to hender

Hei alle flotte foreldre! Februar har vært en fin måned på skattkammeret. Vi har fått utnyttet
det fine været vi har hatt og vært mye ute. Selv om det har vært kaldt har barna fått på seg
gode klær og vi har ikke vært ute så lenge om gangen. Vi har hatt to veldig fine turer opp til
gapa hauken, der vi har tent bål og grillet pølser. Barna storkoser seg rundt bålet, og de sitter
og nyter bålet og ser på flammene mens de slapper av etter alle oppover bakkene på turen.
Leken går sin gang, og barna leker fritt rundt i området med pinner, gjemmeleken, rollelek,
klatrer i tau og sklir på isen bak gapa hauken. På tur får barna blant annet øve på sine
motoriske ferdigheter, øke deres sosiale kompetanse, få inn nye ideer til leken, bli glad i
naturen og ville ta vare på den samt at barna får øve seg på å gå lengre turer. Det styrker
også fellesskapsfølelsen i barnegruppe – siden vi alle gjør noe sammen
Vi ser også at
barna koser seg inne med både voksenstyrte aktiviteter og fri lek. Enten det er på
familierommet, i garderoben, på selve avdelingen eller på kontrusjonsrommet - så leker
barna svært godt sammen og finner på mye kjekke leker. Nå nærme det seg påske og vi skal
i mars starte med påskeaktivteter, påskeevangeliet og ha påskeverksted. Som dere ser på
planen er det kommet noe nytt som heter «hemmelig boks». Dette er en boks som vi skal ta
med i morgensamling, og så skal barna få undre seg hva som er oppi boksen i lag med oss
voksne. Er det noe gult, grønt eller lilla? Er den tung eller lett? Hvilken form har den, firkantet
eller er den en runding, osv. Dette har vi allerede startet med nå og vi ser at det fanger
oppmerksomheten til barna, de lærer seg ulike begreper og vi har en felles opplevelse
sammen. Vi skal også forsetter det gode arbeidet med hjerteprogrammet denne måneden, vi
ser den har god effekt på barna og de lærer om sosial kompetanse.
Kristen verdiformidling
Målet i mars måned er at barna skal bli kjent med påskeevangeliet, med fokus på det glade
budskap. Vi skal bruke fortellingen som står i Lukas 22-24. Vi legger vekt på det glade
budskapet at Jesus kom og tok straffen på seg for det som vi mennesker har gjort galt. Dette
gjorde han fordi han er så glad i oss.
Ryfylketunet
Første uken i mars har vi tunet. I tunet denne uken deler vi barna opp i grupper inne på
tunet. Vi deler opp tunet slik: snekkerboden, bestemorstua, dyrene og uteområdet. Dette
fordi vi ser barna har mer utbytte av de ulike aktivitetene i små grupper. Ellers så tenker vi å
bruke tunet når vi er ute etter lunsj og la barna få kjennskap til de ulike dyrene, leke og kose
seg.
Viktige datoer
•

•
•
•

I mars er det Down-syndrom dagen, denne skal vi markere i barnehagen 19.mars. De
barna som vil kan ta på seg ulike sokker for å markere at selv om vi er forskjellige er
vi alle like verdifulle for Gud og mennesker.
Vi skal ferie Sienna som blir 5 år(11.3) 12 mars - hipp hipp hurra!!
Påskelunsj på avdelingen 24. mars – kun for barna
Halv dag i barnehagen onsdag 31. mars, vi stenger 12.00 denne dagen.

Det er bare å ta kontakt om dere lurer på noe
Anne Marie, Yordanos og Kristina.

Hilsen Maia, Linda, Reidun, Bente-May,

