MÅNEDSINFO KARLSVOGNA MARS 2020
I februar måned har alt dreid seg om eventyrfesten. Eventyrfesten var veldig vellykket og en utrolig flott
opplevelse for barn og voksne. Barna har storkost seg og vært aktive gjennom hele prosessen fra start
til slutt med idemyldring, planlegging og gjennomføring.
Alle barnas tanker og ønsker om sirkuset hadde blitt skrevet ned og barn og voksne samtalte mye
sammen. Hvordan skal sirkuset vårt være? Skal noen opptre? Hvem? Hvordan lage kostymer? Hva
trenger vi da? Hvem vil være hva? Skal sirkuset ha noe navn? Skal vi servere mat? Hva? Musikk? Hva
skal forestillingen hete?
Barna har vist stort engasjement og entusiasme hele veien. Barna har på eget initiativ jevnlig begynt å
snakke om eventyrfesten og hva som skulle skje, og det har vært mye glede og forventninger knyttet
opp til dette. Barns medvirkning har stått høyt i kurs der barnas innspill og meninger har blitt godt
ivaretatt. Sammen har barna drevet arbeidet fremover og det har gitt en god følelse av å ha deltatt og
bidratt.
Hele måneden var vi opptatt med å lage kostymer, pynte på avdeling, male billetter, øve på opptreden,
skrive plakater og mye mer. Vi øvde også på opptreden vår for å få den mer virkelighetsnært.
På selve dagen var det mye «energi og elektrisitet» å finne hos barna. De hang nesten i taklampa, så
mye gledet de seg☺ Da programmet startet besøkte alle avdelingene først Melkeveien. Der hadde de
tema om Nøtteliten. Nesten litt magisk å komme inn i en grønn skog med epler, nøtter og frukt. Deretter
gikk turen over til alle dragene på Nordstjerna. Der møtte vi drager som sprutet ild og elsket å spise
taco☺ Til slutt var det sirkusfest på Karlsvogna med opptredener og noe søtt å spise som sukkerspinn,
belgiske vafler og popcorn☺ Vi møtte Ola Rådyr som trikset, Bolla Pinnsvin som sang, skurkene Ruski
og Snuski, tullete klovner, linedansere, Helene Harefrøken, verdens sterkeste mann og mange flere.
Alle barna var oppe på scenen, enten alene eller sammen med flere. Det ligger mye god trening i å tørre
å være i fokus, der all oppmerksomhet er rettet mot en.
Under forestillingen var det god stemning, barna lo og smilte og gledet seg over hverandre☺
Vi har startet opp med nytt tema og dette blir fokus i mars. Vi vil snakke mye om meg selv og familie,
kjønn og identitet, hvordan kroppen fungerer, følelser, likheter og ulikheter og mye mer.
Praktisk info
- Fredag 28.feb begynner teaterskolen med Bolla Pinnsvin og Harald Harefrøken. Vi gleder oss.
Barna må være i barnehagen innen kl 8:45 hver fredag fremover.
Mer info om forstillingen i april kommer.
-

Fredag 13.mars: PLANLEGGINGSDAG. Barnehagen er stengt
2.april: Påskefrokost kl 8:00 på Karlsvogna. Vi inviterer foreldre og søsken til å spise frokost
med oss.

Utegrupper med Løvetenner og Solsikker.

I februar fikk Solsikkene endelig en dag på ski. På Vestmarksetra fikk vi oppleve noen timer med herlig
snø, en tur i skiløypene i både oppover og nedoverbakker og et skilekområde med isete og hardt
underlag. Det var en gjeng med godt humør, mye motivasjon og skiglede. Noen med ski på bena for
første gang, og andre som sprintet av gårde og mestret både ploging og fiskebein. Men alle fikk oppleve
den gode mestringsfølelsen på sitt nivå

På skøytebanen på Risenga har vi fått prøvd oss på skøyter. Mye teknikk og mestring også her, og ikke
minst har vi sett evnen til å glede seg over andres prestasjoner. Det å gi en hjelpende hånd til de som
trenger det og glede seg over at andre får til, er noe vi har sett masse av. Herlig! Ingen har mistet motet,
men reist seg opp gang etter gang og virkelig villet få det til.
Sammen med Løvetennene har vi fortsatt undret oss over denne merkelige vinteren som aldri har blitt
skikkelig vinter. Vi har snakket mye om at det føles som vår selv om det faktisk er vinter. I skogen har
det vært gjørmete, sola har varmet, vi har funnet blåveis og hestehov, og på trærne har det begynt å
komme både rakler og knopper.
På hasselkrattene har vi sett og lært at det kommer både han- og hunblomster. Raklene har barna
plukket som «bananer» og rørt sammen med andre funn fra naturen til deilige supper og mye annet.
Blåveisene har nå på nyåret fått sin egen «utegruppedag» på tirsdager. Vi har hatt fine, men litt kortere
turer til bekken, akebakken, stamplassen og opp i skogen mot Gjettum gård sammen med Blåveisene.
Det har vært mye fokus på lek og det å oppdage hvilke muligheter naturen byr på i forhold til området
innenfor gjerdet. Vi har tent bål, klatret litt på steiner og stubber, utforsket bekken, funnet noen fine
miljøer for medbrakte figurer og lekedyr og ellers kjent på hvor godt det er å bevege seg ute i et nytt
miljø. Vi gleder oss til fortsettelsen, til å kunne være lenger ute og nyte lunsjen i det fri når dagene blir litt
varmere.

Vennlig hilsen Karlsvogna

