Månedsrapport, april – Bamseklubb og språksprell
Her i barnehagen nyter vi fine vårdager. Vi har kosa oss masse ute de siste dagene, både i
barnehagen og ute på tur. Det er morsomt å se de små vårtegnene som dukker opp og
oppleve at man slipper å ha på seg så mye klær hver dag.

De siste ukene har vi tatt med oss formingen ut og laga inni tunellen.
Noen av barna har hjulpet til med å klippe brune strimler, og sammen har vi bygget opp et
fint tre.
Barna så fort at det begynte å ligne på et tre når vi festet stammen opp på veggen.
Alle barna har laga hvert sitt fuglerede med små fugler i, de har selv valgt hvilken farge de
ville ha på fuglene sine.
Noen synes det er deilig med en liten pause fra lek, og man kan se at de koser seg og blir
veldig konsentrerte med det de skal lage. Andre kan være litt mer kjappe, og forter seg og bli
ferdig slik at de kan gå tilbake til leken igjen.

Det er så spennende og se alle insekter som våkner opp igjen etter den kalde vinteren.
De har funnet blant annet snegler, skrukketroll og edderkopper. Det er stas å gå på jakt og
fange småkrypene og lage hus til dem.

De to første ukene i april hadde vi studenten Trine hos oss. Hun var kjempedyktig og flink,
barna synes det var stor stas og bli kjent med henne. Hun hadde en oppgave om å lage et
lekemiljø i barnehagen der hun valgte å lage en butikk. Vi samlet inn tomme matemballasjer
som vi satt på plass i hyller, lagde egne penger og butikk skilt. Mange har hatt glede av
butikken og det har skapt en god rollelek med samspill og språk. Det er også gøy å se
hvordan barna tar med seg den virkelige hverdagen inn i leken. Plutselig ble butikken korona
stengt😉

Vi har feiret to bursdagsbarn med krone, bursdagssang, lek, fruktdessert og bursdagsbarnet
har blitt løftet opp i været. Hipp hurra for Odin og Aaron som fylte 4 år!

Eventyr
Denne måneden har vi tatt for oss eventyret om Geitekillingen som kunne telle til 10.
De har blitt lest for og vi har telt dyrene sammen underveis. De har lyttet litt til lydboken og
fargelagt tallet 1 med geitekillingen.
Vi vil jobbe videre med det samme eventyret utover våren. Da skal eventyret bli fortalt med
konkreter og vi ser på filmen, kanskje vi får til et lite dukketeater også.

Våren er tiden for nytt liv. Det spirer og gror når solen titter frem, det vil vi utforske
nærmere sammen med barna.
Alle har sådd paprika frø i hver sin melkekartongbeholder. Vi pyntet kartongen litt før vi tok i
jord og frø. Barna syns det var veldig interessant, og det morsomste var å vanne til slutt. 😉
«For den må jo ha vann hvis den skal vokse og bli stor»

Ønsker alle en fin vår!
Hilsen Christine, Ulf og Jon-Atle

