Ekne barnehage – Blå avdeling
1.
Jentene i gymsalen

3.

4.

6.

7.

8.

Skolegruppe

Turdag 07 og 08

Varm mat

Guttene i gymsalen

09 og 10 Utedag

09 og 10
lekegruppe

Lekegrupper: TEMA
GRIS

08 guttene: vannlek

Lekegrupper: TEMA
GRIS

11.

12.

13.

14.

15.

Skolegruppe

UTEDAG 07 OG 08
09 og 10
lekegruppe
ÅPEN DAG MED
KAFFESERVERING
KL.13.00-16.00

09 og 10 : Vannlek

Varm mat

Jentene i gymsalen

Skolegruppe:
Påskevandring i
kirka

Lekegrupper: TEMA
PÅSKE

18.

19.

20.

21.

22.

Skolegruppe

Turdag 07 og 08

Besteforeldre lunsj
kl.10.30

Guttene i gymsalen

09 og 10 Utedag

09 og 10
lekegruppe

Lekegrupper: TEMA
PÅSKE

09 og 10 Utedag
08 jentene: vannlek

HA MED DAG

25

26.

27.

28. Skjærtorsdag

29. Langfredag

Barnehagen åpen
ved behov.

Barnehagen åpen
ved behov

Barnehagen åpen
ved behov til kl.
12.00

Barnehagen stengt

Barnehagen stengt

1.
2.påskedag
Barnehagen stengt

Litt om april:
Samefolkets dag ble markert i barnehagen. Vi sakket om samene og deres tradisjoner. Vi laget samisk mat ute
på bålpanna i barnehagen. Skolegruppen har vært på biblioteket å lånt bøker. Vi har hatt karneval. Alle har sett
film, noen hjemme hos Ragnhild. Eller har vi hatt mange fine lekegrupper og fine turer. Fint at så mange har
hatt med ski.

VANNLEK

Besteforeldre er
velkommen på
påskelunsj 21. mars
kl.10.30. Fint om dere
videreformidler det og
gir oss tilbakemelding
om hvor mange som
kommer.

Vi skal leke litt
med vann på
stellerommet. Fint
om de det gjelder
har med en liten
handduk – vi kan
bli litt våt

ÅPEN DAGBARNEHAGEDAGEN
Vi serverer kaffe i
barnehagen fra
kl.13.00 til kl.16.00
denne dagen. Fint
om dere forteller
dette til andre som
har lyst til å komme
og se barnehagen
vår!

Mål for perioden:
-få innblikk i hvorfor vi feirer påske
-Oppleve gleden med å be inn og
ordne til påskelunsj
-Få erfaring i prøve ulike
formingsteknikker.

GOD PÅSKE!

Marianne Kjeldsen Dahlen,
ped leder blå avd.

…………………………………………………………………FRIST 11/3-13………………………………………………………………………..
Påmelding til litjvækka i påska. Hvis barnet kommer er det fint om dere skriver inn ca. klokkeslett dere har
behov.
Navn:………………………………..
MANDAG 25.MARS

TIRSDAG 26. MARS

ONSDAG 27. MARS

