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MÅNEDSBREV FOR TUSENBEINET 

    APRIL-18 

Vel overstått Påske alle sammen! Håper dere har fått noen fine dager sammen 

med nære og kjære, om det så var på fjellet, ved sjøen eller hjemme.  

Nå bretter vi opp armene og ønsker våren velkommen syns jeg! 

I MARS måned hadde vi fokus på fagområdet språk, tekst og kommunikasjon, 

og på karakteregenskapen Nysgjerrighet.  

I samling har vi hatt mye høytlesing fra bøker på prosjektoren, nytt og 

spennende for de fleste, og veldig gøy når alle «kan få lese i boka» samtidig. Vi 

har hørt og lært mange rim og regler. Musikk og instrumenter har vekket 

nysgjerrigheten til barna i Smart-samlingen hver uke. Vi har spilt høyt og lavt, 

raskt og seint, og ristet på rasle-egg. 

Vi markerte Barnehagedagen  den 13.mars med å ta med oss maling på tur, med 

temaet Kunst, kultur og kreativitet. Vi sprayet maling i alle slags farger i snøen 

på bakken. Det ble litt av et kunstverk! Håper dere så bildene på Instagram. 

Tur-dagene har vi brukt på å utforske nye lekeplasser, Ormaskogen, 

gravemaskiner og lastebiler, og den siste turen gikk til andedammen med masse 

mat til endene #Gleding. 

I sangsamlingene har vi hilst på vennen vår Herman. Han er kyllingen som bor i 

egget vårt. Barna har fått laget egne egg med kylling i av papir som de har 

fargelagt og vi har laminert. Disse er blitt flittig brukt og ligger nå i hyllene 

deres i garderoben. Bruk dem gjerne hjemme! 

Påskeharen dukket opp fredagen før påske, til stor glede for store og små. Den 

hadde med seg et stort egg med deilig kjeks til alle barna. For enkelte var det 

godt å holde en voksen i hånda mens det hele pågikk, mens andre ville hilse på 

haren gjennom vinduet. 

Så vil vi takke for godt oppmøte på Påskefrokosten! Det er så fint å få prate litt 

ekstra med dere foreldre, tiden strekker ikke alltid så godt til i hente og 

leveringssituasjonen. Stor stas for barna og ha mamma og pappa på besøk i 

barnahagen også. 



www.ormaskogen.noinstagram: tusenbeinet_ormaskogen mob. 466 23 947 

 

 

I APRIL skal vi jobbe videre med fagområdet Språk, tekst og kommunikasjon. 

Da skal vi fortsette med rim og regler, høytlesning fra prosjektor og eventyr fra 

Eventyrkofferten. Barna har vært veldig opptatt av Gruffalo-boka i det siste, så 

vi vil fokusere litt på den framover, ved å bruke fingerdukker og dramatisere litt. 

Det blir også mye sang og musikk i samlingene våre. Barna får ofte velge ut ifra 

tema vi har, og de engasjerer seg veldig. De minste er like mye med som de 

store barna. Store smil, klapping i hendene og bein som sparker i takt (og utakt) 

er gode tegn på det :o). 

 

 

 

 

Videre skal vi ha Tålmodighet som satsningsområdet i april. Dette kjenner barna 

godt etter hvert, og det er en så utrolig stor del av hverdagen vår. Barna må lære 

seg og vente på tur i de fleste situasjoner i barnehagen. Det være seg ved bordet, 

i garderoben, i lek og i samling. Det kan være veldig vanskelig å vise 

tålmodighet for noen og en hver til tider, men vi øver mye og bruker begrepet 

bevisst i alle situasjoner i hverdagen i barnehagen. 

Som voksne skal vi fokusere på det positive som skjer og all mestringen til 

barna. Opplever de positivitet og mestring, smitter det fort over på andre også.  
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Hver fredag fortsetter vi med besøksdag på de store avdelingene for de største 

barna. Dette har vært veldig gøy så langt, og de gleder seg veldig når fredagen 

kommer. En rolig tilnærming til det som skal skje etter sommeren er en veldig 

positiv ting ser vi. Barna trygges på en veldig fin måte. 

 

Viktige datoer i april: 

 10.april, Jonas 3 år!                

 Fellessamling fredag 27.april 

 Oppstart av foreldresamtaler, mer info kommer.         

 

Det nærmer seg sommerferie, tro det eller ei. Så med det så minner vi om 

Sommerferie-listen som henger i gangen. Svarfristen var 31.mars. 

Tusen takk for at dere er med å gjøre jobben vår så fantastisk kjekk! Dere er en 

stor grunn til at vi kan si: «Endelig mandag!»     

 

Ta godt imot våren og nyt varmegradene som kommer snikende. 

Mvh alle oss på Tusenbeinet  

v/ Marianne Messmer 

 

 

 

 

 


