MÅNEDSNYTT KARLSVOGNA MAI 2018
Evaluering april
Vi har nettopp fullført en vellykket eventyrfest Opp mot denne dagen har det bygget seg opp mye glede og forventninger blant barna. Gjennom hele måneden
har vi jobbet jevnt og trutt med forberedelser. Vi har dramatisert eventyret om skinnvotten med både konkreter og fortellersteiner. Barna har også lekt mye og
dramatisert i egen lek. Barna kan alle replikkene og de morsomme dyrenavnene på rams Alle har vært tydelig på hvilket dyr de har valgt og vært bevisst på
hvilke farger, ører og hale som passer. På morgenene har barna vært ivrige og aktive med eget kostyme…. De har klippet og limt, og vist både engasjement og
konsentrasjon. Sammen har de inspirert hverandre til å lage ferdig kostymene.
På selve dagen var Karlsvogna blitt gjort om til et vinterlandskap, og vi hadde både «snø» på vinduet og på gulvet. Straks barna fikk på seg kostymene sine og
maling i ansiktet levde de seg inn i rollene som de ulike dyrene. Så gikk vi på besøk til Melkeveien der alle var kyllinger og sang og danset til «kyllingen» av Alf
Prøysen. Det ble også servert gule muffins. Så gikk turen videre til Nordstjerna. Der hadde alle kledd seg ut som troll og bukker og det hang vafler fra taket på
setra! Til slutt samlet alle seg på Karlsvogna der vi dramatiserte skinnvotten eventyret, fortalte dikt og serverte «dyrefor» som var saltstenger, ostepop,
grønnsaker og dip. I forkant hadde solsikkene skrevet handleliste, blåveisene var på butikken og løvetennene forberedte snacksen på kjøkkenet. Til slutt
avsluttet vi festen ute med pølser til lunsj Barna var blide og glade og kom med flere sitater: «Det var gøy å besøke Melkeveien og Nordstjerna,» «Jeg likte
best å kle meg ut og spise ostepop» «Muffins er det deiligste jeg vet om» og «Jeg vil være Haremann hoppsadans hele dagen» En fin og opplevelsesrik dag.
Barna stortrives ute om dagen i joggesko og solbriller. Å huske og sykle har vært veldig populært etter snøen forsvant. De har mye energi i kroppen om dagen
så da er det fint å kunne bevege på seg og bruke kroppen aktivt ute!
På turdagene våre har vi vært i skogen. Barna finner ofte mer ro i skogen til å leke over lengre tid og vi observerer mye fin lek. Det er også mer plass og lettere å
dele seg opp og leke uforstyrret. Vi har også grillet pølser denne måneden og barna har god appetitt og nesten 70 pølser blir spist opp
Blåveisene og løvetennene på NS og KV var på pizzabesøk på Egon og det var stor stas. Siden vi var mange tok vi både t-banen og buss til Sandvika.
Vi har også hatt besøk av «teater Agentene» som dramatiserte eventyret om «Den stygge andungen» Skuespillerne var veldig dyktige og barna ble fort inspirert
og vi kunne se at historien fenget godt.
Fokus i mai
Mye skjer i mai…
Fra 2.mai vil vi være 4 voksne på avdelingen og vi er glade for at Merete skal være sammen med oss.
Samme dag vil også Julia begynne hos oss og hun skal være på blåveisgruppa. Velkommen til oss
Fram til sommerferien har vi fokus på fagområdet antall, rom og form. Dette vil vise seg gjennom lek og aktiviteter.

Snart er det også 17.mai! 16.mai har vi derfor vårfest i barnehagen. Da går vi i tog rundt barnehagen med 2 andre barnehager. Vi leker, synger, spiser is og
koser oss. Dere foreldre er velkommen til å se på toget, men festen etterpå er for barna
29.mai og 5.juni vil Nina ha foreldresamtaler for blåveiser og løvetenner. Nå på våren vil disse være frivillige. Dere kan etter hvert skrive dere opp på liste.

Hilsen fra Toril, Lise, Elisabeth, Merete og Nina.

KARLSVOGNA MAI
UKE

MANDAG

TIRSDAG
1.

1.MAI
BHG ER STENGT

18
7.

19

TURDAG i nærmiljøet

8.
Solsikkegruppe - husk sekk
hver tirsdag. Svømmekurs
Prosjekt løvetanngruppa

ONSDAG
2.JULIA 3 ÅR SIN FØRSTE
DAG PÅ KARLSVOGNA.
VELKOMMEN 
Prosjekt blåveisgruppa
9.

20

TURDAG i nærmiljøet
21.

21

2.PINSEDAG
BHG ER STENGT

15.
Solsikkegruppe svømmekurs
Prosjekt løvetanngruppa
22.
Solsikkegruppe –
svømmekurs

22

TURDAG i nærmiljøet

29.Solsikkegruppe – siste
gang med svømmekurs
Prosjekt løvetanngruppa
FORELDRESAMTALER FOR
BLÅVEISER OG
LØVETENNER

3. Aldersdelte grupper,
fokus sosial kompetanse

4. Fellessamling på
kjøkkenet med NS og MV

10.

11. Fellessamling på
kjøkkenet med NS og MV

MICHAL 6 ÅR, HIPP
HURRA

KRISTI
HIMMELFARTSDAG
BHG ER STENGT

16.

17.

18.

23.
Prosjekt blåveisgruppa

24. Aldersdelte grupper,
fokus sosial
kompetanse

25. Fellessamling på
kjøkkenet med NS og MV

17.MAI – STENGT

BIRGITTE
4 ÅR, HIPP
HURRA

Prosjekt løvetanngruppa
28.

FREDAG

Prosjekt blåveisgruppa

DUGNAD KL 16
14.

TORSDAG

30.
Prosjekt blåveisgruppa
NINA
BURSDAG

31. Aldersdelte grupper,
fokus sosial kompetanse

SOLSIKKENE
OVERNATTE I BHG.

PLANLEGGINGSDAG
BHG ER STENGT

