April.

April i barnehagen gikk ekstra fort, siden den startet med påske og ferie.
Vi har hatt mye godt vær, og har benyttet det til å være mye på tur. Vi opplever
barna som ivrige og utforskende på turene våre. Og nå som vinterstøvlene er
byttet ut med småsko, har noen av turene med de eldste barna blitt litt lenger.
Vi har gått via 3 skanser (Normandstien) og opp til festningen. Vi har gått alle
trappene, gjennom festningen og videre til Festningskroa, og ned igjen
Slyngveien. Vi har en skikkelig sprek gjeng! 

Denne måneden begynte Aisha hos oss, og alle har vært flinke til å ta godt i
mot henne. Velkommen Aisha!
Vi har feiret tre bursdager i April, så vi har hatt en skikkelig festmåned😊

I april har vi naturlig nok vært opptatt av at det er vår. Vi har snakket og sunget
mye om fugler. Vi lytter til fuglene når vi er ute. Vi har laget fine fugler som
snart får bli med hjem. Vi er også heldige å ha ett duepar og ett skjærepar som
har slått seg til i barnehagen. Vi ser på alt som spirer og gror, og bladene som
kommer på trærne.

Dinosaurer preger også hverdagen vår mye. Barna er veldig opptatt av dem, så
det er et tema vi vil ta med oss videre inn i Mai. Rammeplanen om barns
medvirkning: Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og
vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på
det som skjer i barnehagen. Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike
uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas
alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn
som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine
synspunkter på egne vilkår.

Hilsen oss på Kosekroken 😊

