Månedsrapport for mars 2018
Hu hei hvor det går. Mars er allerede over og April er i farta. I måneden som gikk
hadde vi fokus på fagområdet Etikk, religion og filosofi samt hjertevekstverdien
Se hvordan andre har det. I denne forbindelse hadde vi bamsesykehus der alle
barna fikk ta med en syk bamse til barnehagen. Målet med dagen var å gjøre alle
bamsene friske igjen, enten det måtte til med et plaster, en bandasje eller en
sprøyte. Jeg tror målet ble oppnådd☺
I tillegg hadde vi eventyret om løven og musa på en samling. Dette eventyret
handlet om en mus som ble fanget av en løve. Den ba om å bli sluppet fri slik at
den en annen gang kunne hjelpe løven i nød. Det avsluttet med at de to ble
gode venner.
Denne måneden hadde vi også en ha- med- dag der barna fikk ta med en ting
hjemmefra, som fikk plass i sekken. Barna synes alltid det er gøy å ta med ting,
og spør ofte når vi skal ha ha- med- dag igjen☺
Så sto påsken for tur. Vi hadde påskeverksted på tvers av huset, og barna fikk
selv velge hvilke aktiviteter de ville gjøre. Vi laget også påskepynt på egen
avdeling som barna fikk ta med hjem. På samlingene ble vi kjent med en fugl
som het Lepus. Han ble forvandlet til en påskehare som kunne legge egg. I
denne forbindelse laget vi et rede som vi la ut, med gulrøtter, bak barnehagen.
Da vi gikk til redet dagen etter hadde jammen påskeharen lagt et egg og spist
gulrøtter. Dette til stor glede for barna deres.
Uka før påske hadde vi påskefrokost for foreldre og barn og Hanne hadde påskefellessamling hvor hun fortalte historien om 3 trær som hadde et ønske hver.
Det ene ville bli en båt, det andre en krybbe og det tredje et kors. En fin historie
som kan gi mange refleksjoner.

Rebecca har nå gått ut i permisjon, og vi ønsker henne lykke til med tiden
fremover.

Da er det bare å ta fatt på neste måned og nyte vårværet☺

