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Informasjon
Torsdag 15.april tar vi turen til Liv Marit sin gård. Vi
går kl.09:30, og ønsker derfor at alle skal være på plass i
barnehagen innen kl.09:00.
Onsdag 28.april har vi pyjamasdag.
Fredag 30.april har barnehagen planleggingsdag, vi
holder derfor stengt.
Foreldresamtaler pågår

Fagområder
Kristen verdiformidling & sosial kompetanse
Bibelfortellingen om Noas Ark. 1. Mosebok kap. 6, 9 -22. Vi vil ha fokus på samarbeid,
stole på hverandre og Gud, ikke gi opp, støtte og oppmuntre hverandre.

Nærmiljø & kultur
Vi vil fokusere på våren med alt som spirer og gror samt kontraster i vær og temperatur.
Gårdsdyr er også et tema for måneden hvor vi vil få spesielt bedre kjennskap til sau og ull.
Liv Marit skal ha en kjekk samling når vi er på besøk, og dette skal vi bygge videre på i
formingsarbeid med ull. I uke 15 har vi ryfylketunet og vil se nærmere på dyrking og
hvordan vi tilrettelegger for dyrene på våren.

Språk
Lesegrupper, bøker om våren og gårdsdyr.

MÅNEDSBREV FOR APRIL

Hei igjen! Mars har vært en god måned her på Skattkammeret. Vi har brukt en del
tid på å lage påskepynten som dere fikk hjemsendt. Som dere nok ser har fokuset vært
former, farger og plasseringer. De har virkelig fått trent den finmotoriske sansen sin med
all klipping og liming av små-pynt, og kan tro de var superstolte når mesterverkene var
ferdige!:)
Vi hadde en koselig påskelunsj onsdag 24.mars. Siv-Wenche er vår superhelt, og disket opp
med eggerøre, gode pålegg og rundstykker. Selve påskeferien kom like fort som
vinterferien, og vi må si at det alltid er kjekt når vi får alle sammen tilbake igjen!
Turene vi går er for tiden aldersdelte, da vi ønsker å i størst mulig grad styrke samholdet
hos de de skal være sammen med til neste år. Det å være færre barn på tur ser vi også er
enklere i forhold til behov som skal dekkes, og i alt mindre å forholde seg til for alle
mann. Vi har også valgt å dele opp tider for bruk av gymsal, da vi ser at det for mange blir
for mye lyd og styr når vi er der med hele avdelingen. De som ikke er oppført i gymsal de
gitte dagene har andre selvvalgte aktiviteter og lek på avdeling.

Vi merker at de eldste på avdelingen begynner å bli veldig skole-klar, og snakker mye om
det som er rundt skolestart samt drar det inn i rolleleken. De er også veldig bevisste at de
er størst i barnehagen og søker med glede oppgaver og ansvar fra de voksne – bli derfor
ikke forundret om dere finner barnet deres med en mopp i gangen!;)
De yngste er en aktiv gjeng som nok også begynner å bli klar for nye utfordringer. Vi har
tilrettelagt med grupper og aktiviteter med behovsbasert innhold. Noen er veldig klare for
å bli førskolebarn, og liker godt å få tyvstarte litt på oppgaveark med tall og bokstaver.
Andre synes det er gøy med spill der turtaking og regler er sentralt for mestring. Noen
elsker å bli lest for og da er spesielt boken om Gruffalo populær, den skal leses gjerne 4-5
ganger til dagen og innlevelsen må være 100%. Og ikke minst er konstruksjonslek en
populær samarbeidsaktivitet. Felles for de fleste er at de liker når de voksne drar i gang nye
ting, så her står det kun på de voksnes fantasi!;)
Vi ønsker alle sammen en riktig fin måned!
Vårhilsen fra Reidun, Yordanos, Linda, Bente-May, Anne Marie, Kristina og Maia.

