Påskebrev april 2019 Lekestua.

Bursdagsbarnet i april er Oskar, som blir 4 år!
Hipp, hipp hurra for Oskar.

Vi går nå inn i påskemåneden, og gleder oss over solskinnsdager og påskehøytiden som ligger
foran oss. Påske er en tradisjon og en ”årstid” – våren kommer og nytt liv springer frem i
naturen.
Det er nettopp påske og nytt liv som vil være i fokus de kommende ukene. Vi vil legge vekt
på å formidle hva som skjedde i påsken, med litt ekstra fokus på dagene palmesøndag,
skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag. Barna vil blant annet få høre fortellingen om da
Jesus red inn til Jerusalem og ble hyllet som en konge med palmeblader og kapper som en
”rød løper”. Barna får også høre om da Jesus vasket føttene til disiplene. Dette var en
handling som sier noe om hvordan Jesus var. Han stilte seg ikke over noen andre, men ville
vise at alle skulle være gode mot, og tjene, hverandre.
Disse temaene vil vi ta for oss i samlinger, gjennom fortellinger, sang og bilder. I tillegg vil
samtaler i løpet av dagen, og ulike formingsaktiviteter vektlegge påskebudskapet. Vi ønsker at
barna skal få kunnskap om hvorfor vi feirer påske, og at de får rom for å undre seg over det de
får høre.
Så skal skolestartere har skrivedans i april og mai. Hva det er kommer litt mer om i neste
periodeplanen. Så kan vi ta bilder underveis og vise fram på skjermen i garderoben.

Fra uke 14, mandag 1. april, vil vi starte opp med påskeprosesjon. Kl. 09.30 går vi i
prosesjon fra hver avdeling og inn på hemserommet til Kosekroken og har en liten samling
hvor vi synger og leser påskeevangeliet.
Mandag 1. til og med fredag 5. april, har vi en lærerstudent i praksis på avdelingen som heter
Andreas Hunnestad, Han er interessert i å se hvordan vi jobber med en god og trygg overgang
fra barnehagen til skolen for våre skolestartere. Velkommen!
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Tirsdag, 09.april skal vår avdeling med gul gruppe til påskevandring i Immanuels kirke.
Vi skal gå kl.08.30 fra barnehagen. Det betyr at vi må stå opp med hønene for å rekke alt. Da
kan dere enten spiser frokost hjemme eller få en enkel servering i barnehagen kl.07.45!

Fredag 12.april er det GUL dag. Da har vi påskefrokost med barna
kl. 09.00, med masse gult pålegg på bordet. Barna kan gjerne ha på seg
noe gult, hvis de ønsker  Denne dagen skal vi også ha fellessamling,
og vi koser oss med pølser til lunsj. Slik avslutter vi markeringen av
påskehøytiden, med fest, glede og repetisjon av påskens budskap!

Musikk og tur i april
I musikken blir det lagt vekt på vår- og påskesanger framover. Samlingene blir kortere og
turene blir lengre. Våren er her, og vi skal utforske den. Vi kommer til å ta med matpakka på
tur, og er ute hele dagen.
Onsdag 3: Vi går til lekeplassen på festningen med mat og drikke. På veien ned mot
barnehagen går vi gjennom indre festning og snakker litt om det som skjedde der, og hvorfor
det er festning der.
Onsdag 10: Da drar skoleklubben på tur til Herrebrøden, og mer info om turen kommer.
Språksprellerne og Bamseklubben går en tur til skogen vår.
Onsdag 24: I dag går turen til Rødsfjellet. Vi tar med matpakker og koser oss ute.
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