Månedsrapport Mars

Mars, fortsatt vinter med både minusgrader, is og litt snø. Vi har likevel fått oppleve litt vår,
ved at solen har tittet frem og nå begynner vi å kjenne at den varmer og snøen smelter.
De siste to ukene før påske, startet vi opp med påskeprosesjon, hvor barna fikk høre om hva
som skjedde i påsken. Her har vi hatt fokuset på palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og
oppstandelsen. Hver dag har startet med sang og lest påskehistorien fra barne-Bibelen og
vist med store bilder/plakater for å gjøre det mer konkret for de yngste barna. Dette har
vært en fin start på dagen!
I kristensamlingene har barna fått blitt mer kjent med påskebudskapet. Her har vi lagt vekt
på de dagene vi har hatt om i påskeprosesjon, men her har de fått lov til å være med på å
lage palmeblader og vask av føtter. Barna har vært engasjerte.
Fokuset vårt på formingsaktivitetene denne måneden har vært påske. Barna har fått laget
hver sin lille eske og sådd karse og en liten kylling. Veldig stas å få lov til å lime på alle de fine
paljettene i forskjellige farger og så spennende å legge frø nede i bomull. Hva skjer nå? Vi har
også laget noen søte og fine påskekyllinger!
Uke 9 og 10 hadde vi siste runde med våre andreklasse studenter og ønsket de masse lykke
til videre på veien mot å bli barnehagelærere.
I uke 11 tok vi imot 1.trinn studenter igjen, Kristina og Monne. Vi har brukte en del av
samlingene våre også på å forberede oss til ”Supersøndag” på Salen. Her ble vi kjent med
sangene som skulle synges, slik at barna som skulle opptre følte seg tryggere på situasjonen
de skulle opp i. Takk til alle barn og foreldre som var med oss på Salen!
Siste dag før påske feiret vi med «gul dag» Dagen startet med deilig frokost med brytebrød,
rundstykker og gult pålegg. Videre ble det rebusløp ute i hagen og besøk av påskeharen.
Lunsj ble spist ute i det fri med påske grillpølser og kos. En super dag.
Så ønsker vi dere alle en riktig god påske! Husk at barnehagen har påskeferie fra
mandag 26. mars og til og med 2.april.
Velkommen tilbake tirsdag 3. april
Så håper vi alle hadde en deilig påske!
Hilsen alle oss på Kosekroken.

