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Hei alle sammen
Da var en april måned også over, vi føler dagene og ukene flyr
sammen med barna deres. Det har vært nok en innholdsrik måned
med blant annet idrettsdag, påskefrokost og bursdagssamling. Tusen
takk for godt oppmøte til frokosten, det ble en veldig hyggelig stund
for store og små.

Påske

Måneden begynte med påskeaktiviteter, barna pyntet noen
plastbeger med ulik gul pynt og sådde karse oppi. Da karsen begynte
å vokse luktet barna på karsen og alle var positive til å smake. Det
var mange reaksjoner, noen ble alvorlige og svelget unna, for noen
kom det rett i retur. Vi fortale også en historie om påskeharen som
barna fulgte godt med på. Påskeharen var også innom og gjemte et
påskeegg til oss, oppi der var det litt snop som barna fikk dele.

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst. Kunst, kultur og kreativitet. Etikk,
religion og filosofi.

PROSJEKT
Vi snakker om fugler, hører på fugler, ser fugler, like fugler, ulike
fugler, store fugler, små fugler, ulike farger, vi teller dem, vi lytter
ut lyden fra ulike fugler med hjelp fra fugleboken. Det er mange av
barna som synes det er spennende med fuglene, og vi har lært ulike
fugler som kråke, svarttrost og kjøttmeis.

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst. Natur, miljø og teknikk. Antall, rom
og form. Kropp, bevegelse og helse.

SPRÅKTILTAKET

Vi har hatt ulike fokus på det «å dele» i språkgruppene samt vi har
hatt rollespill ute i skogen. Det å dele er en viktig for den sosiale
kompetansen som handler om å samhandle positivt med andre i ulike
situasjoner.

I språkgruppene har vi også lest om «larven aldri mett,» denne leser
vi ofte høyt når barna spiser frukt eller vi forteller dem sammen i
løpet av dagen. Vi har hengt opp hele boken og barna er ofte borte og
«leser» historien.

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst. Antall, rom og form.

Vi ser at det er mange som har fått interesse for telling og de går
bort med jevne mellomrom og øver seg. Det er mange som kan
telleramsen, og noen har begynt å koble opp tall til mengde.

FELLES BURSDAGSFEIRING

Denne måneden var det Perlå som hadde ansvaret, da fant vi ut at vi
skulle dramatisere, inspirert av monsterboken «NEI». Denne boken
kjenner barna godt og er ofte på ønskelisten når vi spiser frukt.
Dette er jo et tema som vi jobber mye med inne på Perlå, og vi ser at
barna bruker «nei» og «stopp» og at barna har begynt å respektere
de andre når de sier det. I bursdagssamlingen var Mona

storemonster og Kjersti veslemonster. Storemonster gjorde mange
dumme ting og veslemonster turte ikke å si «nei». Da kom det fra ei
av jentene våre, «stopp da Mona» og hun var tydelig irritert på Mona
sin oppførsel.

IDRETTSDAG

INFORMASJON:

-

Kjersti på skolen 18. og 19. mai

Vi feirer 17. mai den 16.mai. Dette året er det Gauselbakken barnehage
som kommer til oss og vi skal feire sammen.
-

-

Barnehagen går i 17.mai tog, mer info kommer.

Barnehagen har planleggingsdag 26.mai, barnehagen er da stengt

Bruk gjerne mail dersom dere lurer på noe perla@dronningaasenbarnehage.no eller ring 904 11 971

Vennlig hilsen Perlå v/ Kjersti Bakka

