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Evaluering av Mars måned:
Det har vært litt vintervær ute denne måneden til stor fryd for barna. De har aka på
akemattene og rumpereserne både i den store akebakken og i den lille på uteområdet til
Lilla avdeling.
Og så har det vært mildvær og artig med sandkasseleik - det har vært litt variert kan man
si….
Har holdt på med fargene rød, gul, blå og grønn hvor barna har fått kjennskap til de
forskjellige fargene gjennom maling, sang, sammelikning ang. hva som er lik farge og de
daglige hendelsene hvor vi har snakket om hvilken farge det er. Litt vanskelig å skille fargene
men det kommer etter hvert…
Denne måneden har vi hatt utedag på tirsdagene hvor barna mesteparten av dagen er ute
og leiker samt spiser både lunsj og ettermiddagsmåltidet ute. De har vært på utflukt oppi
grillhytta og spist matpakken sin og sittet ute på benkene - det var stas.
De har også vært på langtur til fjæra hvor de koste seg. Spiste maten på benkene som står på
kaia og så var det mye spennende og se, kjenne og smake på…..
Sangstund er fortsatt veldig populært hvor de har sunget «Se min kjole» med forskjellige
fargetema. Vi har sangkort hvor barna trekker hver sitt kort og så synger vi den sangen som
står på kortene. Dette er veldig spennende og en god trening i å vente på tur.
2011-barna har byttet på å være med på å lage varm mat om torsdagene hvor de deler opp,
har oppi ingrediensene i ulike kar og så «serverer» de mat til de andre barna. De små
kokkene har også på seg forkle 

TEMA OG MÅL FOR APRIL MÅNED:
 VÅR
 Se og kjenne på de forandringene som skjer i naturen om våren

 PÅSKEAKTIVITETER
- Så karse i potet
- Male egg
- «Håndtrykk-kylling»
- Lage «påsketre»
 Barna får kjennskap til forskjellige måter å lage påskepynt på
 Barna kan føle glede ved å lage egne ting

Vi synger også noen påskesanger som er følgende:
 En liten kylling i egget lå
 Lille trille

TEMA FOR GRØNT FLAGG DENNE MÅNEDEN :
 SUNN MAT TIL GJESTER
 FØLGE MED GULROTFRØENE
Vi baker brød og rundstykker til påskefrokosten og lager et frokostbord med variert og sunn
mat til foreldrene kommer i barnehagen og spiser i lag med oss.

KAN HVERT BARN TA MED SEG 2 UTBLÅSTE EGG INNEN TORSDAG 3. APRIL !!!
PÅ FORHÅND TAKK !!!!!

MINNER SAMTIDIG OM INNLEVERINGSLAPPEN ANG. PÅSKA MED FRIST 1.APRIL

Vi har fått nye knagger ute ved ytterdøra og der henges skitne klær som trenger å bli med
heim for en vask. Så vær så snill og ta en titt på knaggrekka for å se om det er noen klær som
henger der og sier: « VASK MÆ……… PLEEEEEEASE !!!! «
Det blir mere utetid hvor vi kommer til å være ute både før og etter sovetid, så det er fint
om dere kan ta med så pass mye klær at barna har noe tørt å ha på seg etter sovetid hvis
de blir bløte den første turen ut…….

I løpet av denne måneden vil det bli avviklet foreldresamtaler.
Kommer nærmere tilbake ang. dato og tidspunkt, hvor jeg avtaler med hvert enkelt
foreldrepar.
Håper så mange som mulig setter av tid tli en samtale da det er viktig for samarbeidet
mellom barnehage og heimen samt at vi personalet har best mulig grunnlag for å
tilrettelegge så godt vi kan for deres barn slik at barnehagedagen deres blir god og trygg.
Vel møtt når den tid kommer…..

Mvh. Personalet på LILLA avdeling

