Ekne barnehage, Grønn avdeling, del 1.
Mandag

Tirsdag

Onsdag

31/3
Vi går i skogen og
ser på treet vårt.

1.
Påskevandring for
2008 kl. 10.30.
2009 er sammen
med blåavdelinga
mens
påskevandringa
er.

2.
Utedag

7.
Gymsal

8.
Vi leker på
blåavdelinga.
Vi baker.

9.
Utedag, Adam er
med å
bestemmer
turmål

Torsdag
3.
Vi er ute på
formiddagen,
etter lunsj blir det
skolegruppe for
2008: Vi får
besøk av Tarkus.
Vi maler
påskeegg
10.
Foreldre er
velkommen på
påskefrokost fra
kl. 7.30 – 9.30
Skolegruppe for
2008: Vi maler
etter et maleri

Fredag
4.
Vi går i fjæra
Varmtmåltid

11.
Utedag, vi leter
etter påskeharen.
Varmtmåltid

Vi har begynt å lage påskepynt, og ungene er ivrige på dette. Vi har hatt noen få dager med snø, men
vi rakk både å lage snømann, lage snøborg og ha snøballkrig og skigåing. Vi har hatt tur til gapahuken
til Randi Hindberg og vi har vært på stranda. Der fant vi en krabbe vi ikke hadde sett før, en
pyntekrabbe. Vi har flyttet inn i ny avdeling, og barna var KJEMPEFLINKE til å hjelpe til, de bar leker
og bøker i skytteltrafikk mellom Haugen og grønn avdelinga. Vi mangler fremdeles litt hyller o.l, men
dette kommer etter hvert, vi er glade vi er i samme hus som resten av barnehagen. Vi har hatt
skolegruppe med eksperiment med varm luft og kald, og med vann og olje. Ungene var facinerte over
hva som skjedde og hadde mange teorier på hvorfor det skjedde.
Flere av barna spiser all maten sin på turdagene, og er fremdeles mer sulten. Fint om de som alltid
har tom matboks på turdagene, kan ha med seg ei ekstra skive, vi blir som regel mer sulten på tur 
Jeg er i gang med foreldresamtaler, fint om dere som ikke har skrevet dere opp på liste over når det
passer, skriver dere på. Lista henger innenfor døra på grønnavdelinga.

** og ** er
sammen
med oss
denne 14
dagers
perioden.

Fint om alle
kan ta med
to utblåste
egg før 3.
april.

Husk å lever
lappen angående
litjvækka før 1.
april. Onsdag 16.
mars er
barnehagen åpen
til kl. 12. ved
behov.

Mål for perioden:

Foreldre er
velkommen på
påskefrokost i
barnehagen
mellom kl.
7.30. og 9.30.

Til dere som tar ferie i litjvækka:

Turid Langås, ped. leder Ekne barnehage, Grønn avdeling.

-

Få innblikk i
hvorfor vi feirer
påske.

-

Oppleve glede og
prøve ulike
formingsteknikker
ved å lage
påskepynt.

-

Oppleve glede ved
å be inn og ordne
til påskefrokost.

