Hovedmål for Liavoll barnehage, barnehageåret 2017-2018: Vi vil legge til rette for at barna skal oppleve språk- og aktivitetsglede i hverdagen

Tema/Mål: Vi vil gi barna et innblikk i påskebudskapet
Uke

Mandag

Tirsdag

Innhold: Ved å la barna få høre om de forskjellige
dagene i påska, får de et innblikk påskebudskapet
Onsdag

10

6.

2.

Aktivitet: lesegruppe

Aktivitet: Tur med
alle barna

8.

9.

Aktivitet: lesegruppe

Aktivitet: Tur med
alle barna

14.
Tur gr1 R og Gul

15.

16.
Plandag
Barnehagen
stengt

21. Tur gr2 B og

22. påskefrokost
08.00-09.30

23.

29.
Skjærtorsdag
Barnehagen stengt

30.
Langfredag
Barnehagen
stengt

7. Tur gr2 B og Grønn

Aktivitet: Grupper

12.

13.

Aktivitet: Grupper
11

19

20.

Aktivitet: Grupper

Grønn

Ski og akedag for
2015 barna på
Solsikken sammen
med Kløverenga.

12

26.

27.

Aktivitet: Grupper
13

Dennis H.R. 3år

Fredag

1.
9

5.

Torsdag

28.
Barnehagen stengt

Dennis N.N. 2 år!!

Arbeidsmåte: Lese bøker, sanger
Månedens sang: Hurra nå kommer kongen
Vurdering

Aktivitet: Tur med
alle barna

Dennis N.N. 2år
29. mars

Visjon for NLM- barnehagene as: Ekte glede på sikker grunn. Visjon for Liavoll barnehage: Tilstedeværelse, begeistring og nestekjærlighet

Hovedmål for Liavoll barnehage, barnehageåret 2017-2018: Vi vil legge til rette for at barna skal oppleve språk- og
aktivitetsglede i hverdagen

Hurra nå kommer
kongen

Hei!
Da er februar over for denne gang. Vi har hatt mange fine vinter dager, både
kalde og enda kaldere. Vi markerte samefolkets dag, med sameflagget og
Vi har gått korte turer grunnet både været og andre faktorer. Men vi har kost
oss på de turene vi har hatt. Og vi har sett mye rart ved og langs veien.
Vi har startet opp med lesegrupper på torsdager. Da får en liten gruppe bli
med å lese en bok mens de andre kler på seg for å gå ut. I forhold til
språkløypene vi i personalet holder på med, tester vi ut nye måter å lese
bøker på. Da finner vi en bok med lite eller nesten ingen tekst, og så ser vi i
boka sammen med barna. Da kan vi for eksempel se utenpå boken sammen
med barna, og finne oss noe utenpå som vi skal se etter inne i boka også.
Dette gjør at barna får med seg flere detaljer fra boka enn bare et bilde.
Karnevalet var et morsomt avbrekk i hverdagen, vi hadde fremvisning av alle
de forskjellige kostymene. Selv om temaet var dyr i Afrika, var det valgfritt hva
man ville kle seg ut som. Så vi hadde alt fra løver til spiderman oppe på
podiet. Se bilder inne på hjemmesiden.

Ref:
Hurra nå kommer Kongen.
På et esel rider han.
Vi vil juble hosianna og hilse
han med sang.
Vi har pyntet her på veien med
palmeblad og klær.
Og klatret opp på heien for se:
Han kommer der!
Ref:

Det er OL i år, og det har vi også hatt i barnehagen. Den dagen vi skulle
gjennomføre øvelsene, var det veldig kaldt ute, derfor måtte vi ta de fleste av
øvelsene inne på barnehagen. De største inne hos oss fikk være med de fra
Kløverenga og gjøre øvelsene. Der fikk de gjøre alt fra balansering til kasting
på blink. De som ville det fikk og tilbud om å male seg i ansiktet, men det kilte
visst, så de fra Solsikken ville ikke.

Han har ingen våpen med seg,
Ingen farlig krigerhær.
For Han er fredens konge,
I vårt hjerte er Han nær.

Temaet for karnevalet var Afrikanske dyr, grunnen til det er at
misjonsprosjektet i år er for landet Tanzania. I korte trekk handler
misjonsprosjektet om å lære om hva NLM gjør av arbeid rundt om i verden, og
det å ta vare på andre enn seg selv. Vi avsluttet derfor februar måned med å
selge middag til inntekt for misjonsprosjektet.

Ja, Jesus vil vi tjene,
Han er konge uten land.
Men har gitt oss plass i himlen,
Derfor synger vi mot Ham:

Mars måned håper vi blir en måned med mange fine utedager. Vi skal ha en
ski og ake dag den 15.03., men vi har ikke helt avgjort om hvor den skal være.
Nærmere informasjon vil komme.

Ref:

Hurra nå kommer kongen.
På et esel rider Han.
Vi vil juble hosianna
Og hilse Han med sang!

Husk å ha med godt med skifteklær og varme klær og sokker da vi gjerne vil være ute så lenge som mulig
de dagene det lar seg gjøre å være ute. Pass på at sko og dresser er store nok, slik at det ikke blir trangt.
Fortsett å ta med uteklær hjem på fredager og se over hva som er av skifteklær i korga med det samme
Den 12.mars er det temakveld for foreldre i Orkdalsbarnehagene. Se informasjon i yttergangen på
avdelingen, eller på hjemmesiden vår. Viktig tema, så meld dere på.
Påmelding til mandag og tirsdag i påskeuka kommer. Vær grei å svar innen fristen, dersom vi ikke får svar
innen fristen tar vi det som at barnet ikke kommer disse dagene, og da legger vi opp personaltettheten
deretter.
Hilsen damene på Solsikken
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