Månedsplan April
2022
Veslefrikk

Mål for måneden: Vennskap , hva er en venn, hvordan
skal vi være overfor hverandre? Vi fortsetter med
vennskap og sosial kompetanse.
Nå er vi i gang med våren, vi begynner å se etter
vårtegn og forandringer i naturen rundt oss.
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INFO:
- på fredager kommer vi til å være ute fra morgenen av når det er god temp fint at barna kommer ferdig
påkledd og klare for utelek frokosten inntar vi ved bålpanna for de som kommer før 8.30, etter 8.30 er
frokosten i bhg slutt.
- fint om dere begynner å tenke på sommerferie. Barnehagen er stengt i uke 28/29,
I uke 30 må det være minimum 5 barn for at barnehagen holder åpent. Frist for å levere ferielapp er 9/4-22.

Se over skifteklær. Nå trengs det ull undertøy, fleece/tykkere ull, dress, regntøy, tynnere dress, luer/pannebånd, hals,
vanter/votter, ullsokker, gortexsko/cherrox. Denne årstiden krever mye skift og gjerne både tynn dress, tjukk dress og
regntøy.

Matpakke til ett måltid, ett måltid og frukt i bhg.
Alle som kommer etter 8.30 skal ha spist frokost hjemme.
Kommer dere etter 9.30 vil vi ha beskjed.
I disse tider er også terskelen for å sende barna hjem lavere enn ellers, dette betyr at dere som foreldre må være lette å
få tak i på mobilen.

Vi arbeider etter Rammeplanens fagområder og disse går litt i hverandre. Når vi f.eks bruker sanger med
bevegelse så er vi innom flere fagområder. Med utgangspunkt i fagområdene er dette hva vi har holdt på med
i januar:
1) Kommunikasjon, språk og tekst: vi har hatt fokus på kommunikasjon, det å mestre ulike former av
kommunikasjon. Vi leser bøker sammen med barna, gir barna tid til å uttrykke seg og fortelle. Vi har brukt
konkreter, bevegelser og bilder som støtte til fortellinger og sanger. Vi har samtaler om felles opplevelser og
oppmuntrer barna til å fortelle. Vi har også hatt fokus på smågrupper med språkaktiviteter.
2) Kropp, bevegelse, mat og helse: I mars har vi hatt mye utelek, det har vært aking, graving og den store
haugen vår har vært flittig brukt. Vi har vært på turer i skogen og gapahuken. Her er det fint!! Vi klatrer i
trær, løper, aker, svinger oss i trærne og baser i snøen. Førskolegruppa har vært med å laget mat, de har
kuttet og forbredt mat for hele Veslefrikk
3) Kunst, kultur og kreativitet: vi har formingsmateriell tilgjengelig fremme, barna bruker dette når de har
lyst. De er kreative og har god fantasi. Inne på avdeling bruker vi mye saks, lim og div materialer. Ser at det
å klippe med saks kan være litt vanskelig. vi øver også litt på blyantgrepet! Vi har hatt et isprosjekt, fryst ned
is med glitter, farge, ulike pærler osv. moro å se hvordan det blir når det fryser
smelter
igjen.
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4) Natur, miljø og teknologi: vi koser oss mye ute, har vært oppe i mørkeskogen
og
ved
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5) Antall, rom og form: har fokus på å bruke begrepene i hverdagen vår, inn ikalde
matsituasjon
og lek. Vi har
dager fremover!
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Vi snakker
votter er lurt;)
om ukedager, måneder og årstid. Spill, sangleker og eventyr har vi stor glede av.
6) Etikk, religion og filosofi: vi har fokus på å snakke om ulike religioner, og bli kjent med religioner og
livssyn vi har i barnehagen. Vise respekt for hverandre, og at alle er like mye verdt!
7) Nærmiljø og samfunn: vi er beviste på å sette ord på positive handlinger og oppmuntre til å hjelpe
hverandre. Lære å ta hensyn til hverandre og det å være en god venn

Førskolegruppa: vi har fokus på de røde trådene
i sel kommune, det vil si at alle førskolebarna
har noe felles til de begynner på skolen. Vi har
vennskapsangen, geitekillingen, stigespillet og
haien kommer. Førskolebarna er resere på
stigespill, her er kommunikasjon, telling og
samarbeid i fokus. Vi har hatt grupper og
førskolegruppa har hatt ansvar for matlaging!
Dette er noe de liker godt! Og vi er veldig glade
for at dette er mulig igjen

I april vi vi ha påskeverksted, ulike
påskeaktiviteter, det blir påskefrokost og
påskegøy før påske, mye utetid og vi vil få besøk
av Tommeliten, slik at de som skal begynne hos
oss til høsten blir godt kjent vi skal ha
utvekslingsstudent fra Spania hos oss frem til
juni, hun heter Mariana Sofie og studerer til å bli
førskolelærer. Hun snakker godt engelsk og litt
norsk vi gleder oss til å bli kjent med henne!
Hilsen gjengen på Veslefrikk

