Lensmannsgarden barnehage

MÅNEDSPLAN FOR BINGEN APRIL
Tema for perioden:
«Alle skal ha en venn»

MÅL
Alle skal ha minst en venn i barnehagen
DELMÅL
Hjelpe barn å utvikle en god selvfølelse, og ivareta sine egne behov
De skal lære seg å ta hensyn til andres behov. Rp s. 23
Lære hvordan vi får, og beholder venner (sosial kompetanse)
Forebygge og ta tak i mobbeadferd
METODER
Bøker/eventyr
Sang/musikk/lytting
Lek i smågrupper
Turer
Løvebøker
SANGER,BØKER, RIM OG REGLER VI KOMMER TIL Å BRUKE
Månedens bok: «Petra vil at alle skal ha en venn»
Månedens sang: «Alle trenger en liten venn», «Jeg teller mine venner»
Eventyr: «Den lille musa som ville finne seg en venn»
Månedens tegn: Venn

Telefonnummer til avdelingen er 992 14 874

Postadresse:
Postboks 6
4368 VARHAUG

Kontoradresse:
Løehagen 8
4360 VARHAUG

Telefon:
51793650

E-post
post.lensmannsgarden.barnehage@ha.kommune.no
www.ha.no/lensmannsgarden

Org.nr.:
964 969 590

FORELDREBREV

Mars 2020 ble en måned som vi nok alltid vil huske som veldig spesiell. Plutselig måtte
barnehagen stenges for å begrense smitten av koronaviruset og det ble en helt annerledes
hverdag både for barna, foreldre og personalet. En dag i barnehagen med et fåtall av barn,
noen av personalet på jobb om gangen og noen med hjemmekontor. Det som jeg er helt
sikker på er at alle kjenner på det store savnet av å være sammen. Personalet i Bingen
savner veldig de gode barna på avdelingen og vi håper at det ikke blir så lenge til vi får ses
igjen for å skape mange nye gode øyeblikk. Vi prøver å lage litt samlinger til dere via
facebook, og en aktivitets månedsplan nå når barnehagen er stengt for at avstanden ikke
skal oppleves så stor. Håper at dere alle har det bra og at dere tar vare på hverandre.
Dersom barna har lyst å snakke med Hilde så kan de ringe på Bingen sin telefon mellom kl:
10 og 13 hver dag.

Men litt fikk vi gjort før barnehagen ble stengt. I mars var temaet «nytt liv». Vi har hatt mye
fokus på det som skjer i naturen i denne måneden. Små lam blir født, kyllinger kommer til
verden og det spirer og gror rundt oss. Vi har formidlet påskebudskapet på en veldig enkel
måte for barna. Vi har lekt, sett og hørt eventyret «Haren og egget», reglene og sangene
«Lille trille» og «Tippe høne satt på gjerdet», «En liten kylling i egget lå» kan barna veldig
godt etter hvert. Vi har vært på turer i nærmiljøet og sett etter vårtegn.

Barnehagedagen «Ulike sammen» 10. mars 2020. Denne dagen var vi ulike sammen. Vi
hadde en fellessamling oppe på løa der Hilde og Bjørg Anita dramatiserte at de var ulike
men allikevel sammen og at en kan være gode venner for det. De viste at de var ulke av
utseende, og at de hadde ulike interesser men allikevel var de sammen. Løveloven sier «jeg
skal være meg» men jeg plass til andre slik at de blir seg». Hver og en fikk komme frem
og vise sanger med bevegelse som alle mestrer, nettopp for at alle, uavhengig av
funksjonsnivå, interesser ol. skulle kunne oppleve mestring ved å delta. Etterpå hadde vi
hjerteformede vafler og frukt og bær i alle regnbuens farger for å markere mangfoldet og at vi
er «ulike sammen». På hver avdeling hadde vi laga puslespill av hvert barns ansikt. Barna
fikk prøve å finne riktig brikke til hvert barn og voksne.
Med vennlig hilsen
Hilde Wiig Mattingsdal
-Pedagogisk leder-
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