April-plan Grønn avd.
Tema: Kunst, kultur og kreativitet.
Uke

MANDAG

14 5.
2. Påskedag

TIRSDAG

ONSDAG
7.

Planleggingsdag

Gruppe 1. Lekegruppe Gruppe 1. Forming

Bibelsamling:

Gruppe 2 og 3. Hallen Gruppe 2. Sos.komp

Sauen som gikk seg

stengt

Sosial kompetanse.

13.

14. Henrik 6 år!
Gruppe 1. Hallen

Leke inne/ute

9.

Gruppe 3. Matgruppe bort.

6 års-klubb: Tur

Empati

8. Antonette 6 år!

FREDAG

6.

Barnehagen er stengt. Barnehagen er

15 12.

TORSDAG

15.

16.

Gruppe 1. Matgruppe

Vi sår litt sammen.

første gruppe.

Tema:
Kunst, kultur og kreativitet.
• Lage kunst av
naturmaterialer
• Dramatisere
• Male
• Gardsbesøk
Sosial Kompetanse:
Empati: Evnen til å ta hensyn,
støtte og hjelpe andre.
Bibelsamling:
• Sauen som gikk seg
bort
• Den bortkomne sånen.

Gruppe 2. Forming

Gruppe 2 og 3. Mat og Gruppe 3. Sos.komp
lekegrupper.

16 19. Gardsbesøk

INFO

20.

21.

22.

23.

Fotografering.

Utelek

Gruppe 1. Sos.komp

Lese og Spillegrupper.

Brannøvelse i slutten av uke
17. Vi vil også øve på å gå til
møteplass 2 forran
Idrettsahallen.

Sosial kompetanse.

Gruppe 2. Matgruppe

Empati

Gruppe 3. Forming

6-års klubb (09-11)
Fra uke 17 har vi to treff i uken.
Foreldresamtaler.
Vi er godt i gang med
samtalene og forsetter etter
påske.

17 26. Gardsbesøk
andre gruppe.

27.

28.

29.

30.

6 års-klubb: Tur

Aktivitetsdag.

Bibelsamling.

Bjønnholen

Tur og forming.

Den bortkomne

Elisabeth er i praksis uke 14 og 15.

sønnen.

Med vennlig hilsen
Lillian, Elisabeth, Kristine,
Jartrud og Rønnaug.

Sosial kompetanse.
Empati.

Lek inne / Ute

Månedssanger, rim og regler - April.
Alle fugler små
de er.

Jeg gikk en tur på

Blålys-sangen

Guds kjærlighet

Alle fugler små de

Jeg gikk en tur på stien

En brann er ikke tull

er kommet nå

og søkte skogens ro.

Du må ringe 1-1-0

tilbake!

Da hørte jeg fra lien

Har du fått en tyv på

Gjøk og sisik, trost

en gjøk som sa ko-ko.

do. Må du ringe 1-1-2

og stær synger

Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-

Har du veldig vondt ett

vender meg er jeg

kjenner varmen og er

alle dager. Lerka

ko, ko-ko Ko-ko, ko-ko,

stedMå du ringe 1-1-3

midt i Guds

ei katte med godt

jubler høyt i sky,

ko-ko, ko-ko, ko-ko

Det er lett å huske det.

kjærlighet.

humør. Heisan og

stien.

ko-ko, ko-ko

Frøet

vinduskarmen

Guds kjærlighet den

Nå skinner sola i

er rundt om meg, den vinduskarmen og katta
er over alt jeg vet.

maler som aldri før.

Og hvor jeg snur eller Den ligger langfat og

ringer våren inn på ko-ko Ko-ko, ko-ko, ko-ko,
ny.

Nå skinner sola i

dudliattentei!
Den er over, under,

For sola og deg og

Frost og snø de

foran, bak og den

meg.

måtte fy, her er

varer hver eneste

sol og glede!

dag. JA! (hopp)

Jeg ligger bare her
og gror, og drikker
vann og spiser jord.
Her er så mørkt og
varmt og vått, her er
så fredelig og godt.
I natt kom regnet
lett på tå, og banket
ganske sakte på.
Det hvisket til meg:
"Lillebror, en vakker
dag blir du så stor.
At du kan løfte taket
vekk, og i en bitte
liten sprekk. Skal
hele verden åpne seg.

