INFOBREV MARS: ukene 10-11-12-13 Tema: Vår, «Det nye livet», energi, elementene vann, luft og
Tilbakeblikk: Ukene 5-6-7-8-9 gikk med til å erfare og lære mer om vinter-vinterfugler og snø. Vi har lært enkle fakta, sanger, regler og hørt små fortellinger. Vi har laget fuglemat
og hengt ut, formet og lekt i den lille snøen vi har hatt. Vinteraktivitetsdagen og solfesten vår ble avholdt 05.februar til stor glede for barn og personell. I tillegg fikk vi ta del i og
kose oss med Vaktel-Faverolles, Dverg Silke, Paduaner-Pavlovskayakyllinger på Pauserommet, hele måneden. Februar ble avsluttet med Vinterferie og avspassering. De som
var i barnehagen denne uka kunne kose seg med flotte dager inne og ute i små blandede grupper og selvsagt mye kyllingstudie.

Inne foregår mye flott frilek, forming og matlaging, grov-og finmotoriske aktiviteter på trimrommet, både frie og planlagte via musikk, dans og drama. Rolleleken
preges av opplevelser barna får gjennom alt de tas med på, fortellinger og eventyr de voksen presenterer for barna og samspillet. Måltidene er viktige for
ungene og det går ikke en dag uten at de spør hva vi skal ha i dag. Barna er enormt ivrige til å delta i matlagingen, de smaker, elter og knar, rører og kutter opp
de ulike ingrediensene til dagens rett. Link: Hovedtema
Link: Satsningsområde Februar har vært snørik og med passe temperatur til at vi har kunnet
kost oss på ski, aking og i leken ute i snøen. Ungene har storkost seg, både på åkeren, lekeplassen og bak låven. Februar førte dessverre med seg endel
forkjølelse, Halsbettendelse, Streptokokker og Influensa. Både barn, personell og foreldre har vært syke. Link: Om infeksjoner og utbrudd hos barn Nå
håper vi at sola som stadig blir varmere og varmere i mars, dagene som blir lengere og lengre og utetiden som øker og øker, vil være med på å gi oss
sykdomsfrie uker videre ut våren. I hestebingen: Humrebo, koser Shetlandsponniene Kaspian, Frisko og Bajasso seg og gleder seg til nytt grønt gress på enga.
De fungerer godt som barnehageponnier og tiden med ponniene på torsdager blir brukt til børsting og ridning på disse.

Ukene 10-11-12-13 vil på Kyllingen og Folungen ha

våren og «det nye livet», energi og elementene vann, luft og ild som
hovedfokus. Vi regner med at vi vil erfare og observere at snøen ute forsvinner, sola varmer mer og mer, flere og flere fugler dukker opp og
knuppene på trærne ute vokser og blir større for hver dag som går. Vi gleder oss over solskinnskyssene som er i ferd med å komme på nesen
(=fregner).
Det er vårfornemmelser blant dyra nå i mars. Vi ser til høns og kalkuner i fjøset, geitene i Mekrebu og ponniene ute i Humrebo. Vi koser, fôrer,
steller, pynter og studerer disse. Denne våren ruger vi mengder med kyllinger av ulike raser for å bygge opp en spennende og variert høneflokk.
Nye kyllinger ligger til ruging og klekkes før påske i starten på april. Vi snakker om størrelsesforskjeller, kjønnsforskjeller. Vi studerer ulikhetene på
nebb og tenner hos dyra, lærer nye ord og begreper. I tillegg gleder vi oss over geitekillingene som startet opp marsmåneden for oss dette året.
Vi synger om våren, alt som spirer og gror og alle dyrene på gården. Vi teller rugedager hos vaktler-17 dager, høns-21 dager og kalkuner-28 dager.
I ventetiden teller vi oss nedover til klekkedagene kommer. Dette er spennende ventetid for oss alle. Vi har fulgt med på gradestokken i januar og
februar og følger denne ut mars og kanskje over i april. Dette er en spennende prosess i å bli oppmerksom på hvordan solenergien påvirker
jordkloden og livet her.
Innenfor satsningsområdet vårt, vil maten være preget av råstoffer fra gården som alltid, med havregrøt, snøgryte med fisk, pizza Margerita,
rundstykker formet som sol, egg/kyllinger/høner, mm. Gjæringskompost; BOKASHI og vending i jord er under opparbeiding. Inne sår vi ulike frø
som skal spires og prikles ut senere i vår.
Temaene disse ukene gir personalet igjen en rikholdig arena for implementering av alle Rammeplanens 7-fagområder.

Sola gir
naturen

energi
Vi er i gang med ruging av kyllinger til påske. i år skal vi ruge nye kyllinger av bl.a. Vaktler,
Silverudd Blå, Serama, Toppet Hollender, Wyandotte Gullrandet, Creme Legbar,
Pavlovskaya, Paduaner, Australorps, Maran, DvergKockin-laksefarget, Bronsjekalkuner,
Brama.Isabella, Orloff og Dverg Silke. Det må pyntes og stelles i hønehus og rugekasser
så alt er klart til kyllingene skal flytte ut. Godt vi har fått oss gardskarer som hjelper oss.

SU-møte onsdag 13.mars kl. 19:00-21:00
Agenda:
Nytt fra barnehagen
Opptak 2019-2020
Foreldremøte, Sommerfest, Jubileumsåret 2018-2019, Dugnad
Eventuelt

Kommer i april:
PLANLEGGINGSDAGER: datoer kommer…
Foreldresamtaler: Nye datoer settes opp og
.
avtaler gjøres mellom primærkontakter og foreldre..
følgende rekkefølge: 5/6-åringer, 4/5 åringer-3/4-åringer, 2/3-åringer, 1/2 åringer

Vi holder oss i aktivitet på våren og produserer nok energi av den sunne maten vi spiser, til
at vi klarer å holde varmen. Musklene, hjertet, lungene, tarmene og forbrenningen, ja hele
kroppen benyttes til produksjon av energi under aktiviteter inne og ute. Sunn, økologisk og
næringsrik mat og drikke som tilfører kroppen energi til å skape ny, er viktig for oss.
Ute leter vi etter vårtegn der sola har smeltet snøen og nytt liv dukker opp

Tirsdag 12.mars: Barnehagedagen-2019,
Tema: «Jeg lurer på……”
Barnehagens arbeid med fagområdet: Etikk, religion og filosofi skal markers.
Vi velger å avholde GARDSFEST i barnehagen. Barnas medvirkning vil ha
stor innvirkning på markeringen. Samtidig ønsker vi å presentere en viktig del
av vårt arbeide omkring mat og matlaging av råstoffer fra gården for
dere foreldre ved å invitere på kyllingsuppe og rundstykker 14:30-16:30
under hentesituasjonen denne dagen.
Sanger, rim, regler:
Link: Hønsene, I et egg en kylling lå, Sov du vesle spire ung, Fuglevårvise
Sola er god, Blomster små , Hønemor og kyllingene 4-elementer, Lille
kylling, Hysj, kan du høre, Brannmann Sam, Å hoppla hei, jeg traver på min
ponni.... Alle killebukkene på haugen sprang......

Sett markøren over ønsket sang. Trykk Ctrl + for å følge linken

..

FORELDREMØTE dato kommer:
Tema: Jubileumsmarkeringen 22.juni

VÅRENS DUGNAD: datoer og oppgaver kommer

