Uke 10 Bursdagsfeiring av Bamse som fyller 50år omtrent på denne tida!
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TURDAG
Grupper
HURRA 4år
Vi forbereder oss til
morgendagens
bursdagsfeiring og
snakker om hva som
Bamsemor serverer til
bursdagen.

11
Bamses fødselsdag Kle
deg gjerne i hht
temaet
Hakkebakkeskogen og
ta med deg bamsen din
på fest!

Foreldremøte
Kl.18-20
Uke 11 Vi har ansvar for mating og stell av dyrene våre
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TURDAG
Grupper
Lesestund

17

18
Formingsaktiviteter

Uke 12 Vi følger opp fuglekassene vi har rundt i området vårt. Vi legger til rette for at fuglene skal få en fin
hekkesesong. Og om vi trenger å snekre flere, gjør vi det! Vi begynner også å tenke på hva vi skal ha i kjøkkenhagen
og begynner å forkultivere inne.
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TURDAG
Grupper
HURRA 4år
Uke 13 Vi begynner med påskeaktiviteter og ønsker at alle har med seg 2-3 ferdig utblåste egg i egnet navnet
beholder.
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TURDAG
Påskeforberedelser
Påskeforberedelser
Påskeforberedelser
Uke 14 Vi har ansvar for mating og stell av dyrene våre
4
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TURDAG
Påskeforberedelser

7
Vi baker rundstykker
og forbereder til
påskefrokost

8
PÅSKEFROKOST

Allerede fredag 11.mars er det Bamses fødselsdag! Og vi viser til utsendt SMS, hvor vi oppfordrer til å kle
seg i temaet Hakkebakkeskogen. Tenk gjenbruk og det dere har hjemme, skal ikke være slik at dere
skal kjøpe noe eller føle på noe kjøpepress. Være kreative og fin noe hjemme. Vi ønsker også at barna har
meg seg en bamse hjemmefra denne dagen som kan være med oss på bursdagsfeiringen. Husk navn!!!
Nå har vi levd i ett samfunn med strenge restriksjoner i noen år og vi tar full sats og inviterer til
påskefrokost slik vi gjennomførte før pandemien. Dermed ønsker vi velkommen til
påskefrokost i barnehagen siste fredag før påske, 8.april. Alle tar med seg ett
pålegg til felles bord og vi serverer rundstykker, knekkebrød, melk, juice,
kaffe og te (ta også med egnet termokopp til varmt drikke)
I denne perioden skal vi legge vekt på kapitlene «Kunst,
kultur og kreativitet» samt «Kropp, bevegelse, mat og
helse» fra Rammeplanen. Vi har funnet frem nye
formingsaktiviteter som er lett tilgjengelige, deriblant
småperler som også er en fin aktivitet for finmotorikken.
Her har den store hitten vært å lage snurrebasser. Vi skal også male litt
frem til påske og så litt karse. Vi har ett ønske om at dere tar med dere 23 ferdig utblåste egg i egnet beholder til barnehagen. Vi skal kose oss med
påskeaktiviteter. Når det gjelder det andre temaet skal vi snakke om sunne
og usunne matretter. Hanne lager masse mat med god variasjon på matrettene og vi oppfordrer barna til å
smake på maten før de uttrykker at de ikke liker. Vi har varierende resultat på akkurat dette, men vi
ser en progresjon.
Årsplanen skriver om at vi nå i denne perioden skal reise på Skogmuseet på besøk. Skogmuseet har
vanligvis gode opplegg lagt til rette for barnehagebarn. Vi følger med på deres plan og kommer tilbake til
når vi reiser til Elverum. Om vi ikke finner ett egnet program, drar vi på tur på egenhånd for å se på
området, inne og ute.
Som dere har sett har vi Malin i praksis
hos oss. Hun skal være på avdelingen vår
på tirsdager og torsdager i en periode og
hun kommer godt overens med alle
barna. Ta godt i mot henne!
Vi ønsker dere alle en frisk og fin vår. Vi
håper vi får kosa oss masse i vårsola. Husk å
sende med solbriller og solkrem
Marius, Ann-Kristin, Stian, Malin, Ilva og
Iren

