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Evaluering av April måned:
Vil først benytte anledningen til å takke for stort oppmøte på Påskefrokosten !!!
Det var trivelig at så mange hadde anledning til å sette av litt tid i lag med voksne og store i
barnehagen. Det setter vi stor pris på 
Våren er i anmarsj og det innebærer at vi går litt mer på spontan-turer i nærmiljøet. Noen
ganger har vi med matpakke og andre ganger ikke.
Barna er veldig positive til å gå på tur og kjempe flinke til å gå med de små føttene sine.

Vi var på tur i skogen samme dag som 1. tom. 3.klassen var der og det var stor stas for både
skolebarna og barnehagebarna. Alle barna traff enten storesøsken, naboen eller andre
kjente. Skolebarna var kjempe flinke til å ta med de minste barna i leiken.
Vi har også vært på matpakketur til skolen`s gapahuk og småturer i nærområdet.
Hele barnegruppa er glad i uteleik og ivrige på å komme seg ut fortest mulig !!!!
Det store målet når vi skal ut i barnehagen og leike er for noen av barna å få tak i en
dukkevogn. Og hvis de er så heldige å nå målet sitt så kan det være litt vanskelig og dele med
de andre barna, men det øver vi oss på og det går bedre for hver dag….
Det har også vært mye formingsaktivitet på avdelinga hvor vi har laget forskjellig påskepynt.
Barna malte gul farge på handa si og trykket den på et ark for så å lage en påskekylling med
øyne, føtter, nebb og fjær.
Og så hadde de med seg utblåste egg som de malte og hang opp i vinduet og oppi påsketreet
til pynt.
De har også laget «karse»-potet med øyne og munn, hvor karsen er håret.
Barna er veldig engasjerte og ivrige under hele prosessen og svært fornøyde etter endt
arbeidsøkt. Vi har sett på de ferdige produktene og beundret de i det uendelige…..
Fortsatt en fin og harmonisk barnegruppe som går godt overens. Lite konflikter i fht. til alder.
Alle barna har utviklet vokabularet sitt den siste tiden, hvor de som har minst språk
kontinuerlig kommer med nye ord. Det er artig og følge de i språkutviklingen….
Sangstundene er like mye ute som inne på denne tiden av året, hvor vi lik så godt synger litt
på karusellen, i sandkassa, oppi «båten», leikebilen og mens vi går på tur. Mye spontane
sangstunder som er viktige å ta tak i når barna ytrer ønske om det !!! - vi synger tom. ved
matbordet noen ganger også….

TEMA OG MÅL FOR MAI MÅNED:
 VÅR
- Se og kjenne på de forandringene som skjer i naturen om våren
- Mer uteliv med flere turer
 17.MAI
- Lage 17.mai-rosetter
- Lage «modelleir»-nål

TEMA FOR GRØNT FLAGG DENNE MÅNEDEN :
 Øve på å gå i 17.mai-tog
 Spise pølse med grove pølsebrød
Været er fremdeles litt ustabilt så vi setter pris på om barna har litt utvalg av forskjellige klær
i garderobehyllene sine. Vi kan ha behov for annen påkledning på ettermiddagen enn på
formiddagen da det fort blir varmt hvis sola titter fram. Så i den forbindelse mener vi
følgende klær:
 Fleecebukse
 Fleecejakke/genser
 Votter ( både bomull eller ull og regnvotter )
 Lue
 Buff
 Regnklær
 Vårdress
 Støvler
 Joggesko

I månedsskiftet april/mai blir det litt graveaktivitet foran inngangspartiene til avdelingene da
det skal ordnes rister, platting på framsida - altså litt graving og planering på uteområdet
og dvs. at «stengselsgjerdene» kommer opp igjen i denne perioden.
Men det er nok verdt litt kaos en stund for DET BLR SÅ FINT ETTERPÅ !!!!!!!!!!

DET BLIR FORELDREMØTE MANDAG 12.MAI KLOKKA 19 !!!!
- Med foreleser Arve Brenne som skal fortelle litt
om turområdene man kan benytte
seg av på Ekne
HJERTELIG VELKOMMEN !!!!
 Kommer eget skriv ang. dette

Mvh. Personalet på LILLA avdeling

