VESTRE TRYSIL BARNEHAGE - MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2018
UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

TEMA:
Språk og grovmotorikk
14
samling
Hege

15
samling
A-L

16
samling
Desiree

17
samling
Andi

2.

3.
Skolestartergruppa start
klokken 09.30

4.
Vi feirer bursdag!

5.
Dele barnegruppa i
lesegrupper

6.

10.
Dele barnegruppa i
lesegrupper

11.

12.
Skolestartergruppa start
klokken 09.30

13.
Vi feirer bursdag!

Ny fortellerstol
16.
Vi feirer bursdag!

17.
Vi feirer bursdag!

18.
Dele barnegruppa i
lesegrupper

19.
Skolestartergruppa start
klokken 09.30

20.

23.
Dele barnegruppa i 4

24.
Vi feirer bursdag!

25.
Skolestartergruppa til
Trysil bibliotek, senest i
barnehagen 08.30

26.

27.
Skolestarter besøker
skolen med egen
matpakke med seg

1. mai

2. mai

3. mai

Påskeferie
Barnehagen
Stengt

9.
Dele barnegruppa i 4

Hinderløype

Yoga

Ski tur

Kosefredag
med film og snacks

Ny fortellerstol

18
samling
Hege

30.
Dele barnegruppa i 4

Barnehagen
stengt
Ny fortellerstol

4. mai

April og fortsatt mye snø
Vill bare å be foreldrene om att huska på om det blir mild vær ute, så blir det bløtt og barna trenger mange skift og regntøy!!
Vi har mange som har bursdag i april, så her skall det feires hele måneden 
I løpet av måneden har vi barnesamtaler med alle barna.
Vi fortsetter å dele barnegruppa i 4, minst en gang i uka. Vi rullerer så alla barna får vara i alle gruppene. Det blir 2 grupper med
språk og kommunikasjon, 1 rørelse og helse og1 kreative jeg. Det er en selvfølge at vi legger alle gruppene etter barnas nivå og
utgår fra leken til å lære!
Vi kommer og å ha lesegrupper, der vi fortsetter o jobbe med språkutvikling hos barna.
Vår nye venn i barnehagen følger med andre barna hem en helg, og bli med på aktivitetene dere gjør. Og på mandag får barnet
sitte i fortellerstolen og fortelle vad de gjort med vennen i helgen. Les i boken som følger med vennen.
Vi kommer og å jobbe mer med det grovmotoriske hos barna, med hinderløype, ski tur og yoga.
Sen vill jeg bare komme med litt info til alle foreldrene. Her i barnehagen leker vi og utviklas på alle måter. Vi prøver oss frem og
låter fantasien styre oss. Det innebær bland annet att vi søler og må bruke klær som vi ikke er redd om. Vi vill att barna har
komfortable klær som tåler en flekk eller 100.. Var så snill og ha de fine klærne hjemme, og søl vennlige og kreative klær her i
barnehagen.
Viktige datoer å huske:
 2. april er det påskeferie og barnehagen er stengt
 6. april ski tur
 1. mai er barnehagen stengt

