Plan for mars på avd Ekornstubben

Uke 10
Fra
Mandag 04.03
Til
Fredag 08.03

Uke 11
Fra
Mandag 11.03
Til
Fredag 15.03

Uke 12
Fra
Mandag 18.03
Til
Fredag 22.03

Uke 13
Fra
Mandag 25.03
Til
Fredag 29.03

Prosjekt Solfest. Vi prater med barna om hva vi kan
gjøre og lager planer ..
Mandag: Samling med prat om solfest. Delte ideer.
Tirsdag: Bibelfortelling: Jesus som stor gutt.
Utegruppe / innegruppe
Onsdag: Lese/ lekegrupper
Torsdag: Utedag i skogen
Fredag : Skoleklubb og grupper. Hurra for Josefine 5 år!

Prosjekt Solfest fortsetter.
Mandag: Skoleklubb og grupper
Tirsdag: ”Barnehagedagen i Norge” . Utegruppe /
innegrupper
Onsdag: Pynter til fest
Torsdag: Solfest (med karnevalspreg) Vi pynter oss med noe vi ordner
i barnehagen. Pølsemat, pinjata med mer…
Fredag: Bibelfortelling. Jesus og disiplene.

Tema: Leke sammen – finne løsninger hvis vi er uenige.
Begynner å lage noe til påske
Mandag: Skoleklubb og grupper
Tirsdag: ”Ha med dag”
Onsdag: ”Ha med dag”
Torsdag: Hurra for Amalie som fyller 6 år!
Fredag; Skoleklubb og grupper

Tema påske. Vi begynner å bli kjent med bakgrunnen for
høytiden.
Lager noe til påske.
Mandag: Skoleklubb og grupper
Tirsdag: Innegrupper og utegrupper
Onsdag: Grupper – påskeverksted.
Torsdag :Hurra for Sofie som fyller 4 år og Tom Erik som fyller 5 år
Fredag: Grupper – påskeverksted




Personalet skal støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra
flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser
Personalet skal støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse
i fellesskapet.

Tilbakeblikk og planer videre.
Tusen takk for at dere kom på kafeen vår. Salg av barnas kunst, kaffe og kaker har
innbrakt ca 2600 kr som vi sender til Stefanusbarnehagene. Disse barnehagene er et
kjærkomment tilbud til barn /familier som er henvist til å leve i enkle kår i et
søppelområde i Kairo. Det er Maggie Gobran som startet dette hjelpearbeidet. Hun
kalles Mamma Maggie. De fleste av barna våre har hørt om henne flere ganger og
kjenner henne litt. Vi har vist bilder og fortalt litt om levekårene der så barna har fått
en viss forståelse for at det ikke er selvfølgelig å ha mat, en egen seng eller egne sko..
Noen av barna sa: «Å, jeg synes så synd på de folka».
Dagen etter kafeen tittet vi på alle pengene når vi hadde samling. Det var spennende å
se på de ulike myntene og sedlene. Barna hadde også mange gode forslag til hva Mamma
Maggie kan bruke pengene til så de fattige barna kan få det fint.
Tidligere i februar spilte skoleklubben teater for de andre barna. De spilte eventyret
«Skinnvotten» – en vott som sju dyr flyttet inn i. Skuespillerne gjorde jobben sin bra og
publikum fulgte godt med. Videre skal skoleklubben lese boka: Gleding. Den handler om
to barn som oppdager superkraften: å glede andre.
Så har våren meldt sin ankomst. Det liker vi både små og store. Barna er ivrige etter å
«finne sommer`n» som de sier. De hakker løs is og snø og triller det vekk med trillebår.
Det var stor stas å kunne ta fram de store traktorene og syklene igjen. I sandkassa er
det også ivrig aktivitet. Noen jobber ivrig der mens andre er på leting etter marihøner
og andre småkryp.
Men følg fortsatt godt med på «yr» så dere kan sørge for at barna har klær og skotøy
som passer til vær og temperatur. Mars og april kan by på litt av hvert værmessig..
Nå har skoleklubben nettopp begynt å lage en stor og fin diskokule. Den trenger vi når
vi skal danse på Ekornstubbens «solfest» 14. mars. Solfesten blir en annerledes måte å
ha karneval. Barna skal få medvirke i forberedelsene, lage pynt til å ha på seg, lage pynt
til rommet og planlegge hva vi kan spise. I samtale med barna i dag mandag 4/3 kom vi
fram til at det kunne være deilig å ha på seg sommerklær på solfesten. Så da trenger
vi ikke hvite t-skorter allikevel…
Dette blir et spennende prosjekt.. Vi får kanskje si som Pippi Langstrømpe at «dette
har vi ikke gjort før, så det klarer vi sikkert .»

