Drømmehagen

Månedsbrev
april
Me ser tilbake på mars………
Ein månad med skiftande vêr. Me har vore
nysgjerrige på vårteikn; og har funne knopper
som sprett på tre og busker, insekter og mark.
Me har sett og høyrt fuglane som syng, flyg og
bæsjer…. Og me har sunge om og kjent at sola
varmer oss i fjeset og på armane.
I fjoset er det kome nye lam, og det syng me
litt om kvar dag.

Påskevandring
Denne dagen er alle barn og vaksne i barnehagen saman.
Me stopper ved ulike poster på veg bort mot Berget,
for å læra meir om kva som skjedde i påsken. Barna
deltek med drama, me syng ilag og me fortel kva som
skjedde de ulike dagane.
Påskens høydepunkt!!

Me gratulerer!
Peter som blir 2 år 12.april!
Anna som fyller år 13.april!
Anna

I april ser me fram til ….




Å gje barna begynnande kjennskap til kva
Bibelen fortel oss om påske, tilrettelagt for
barnas alder.
Me ønsker og at barna skal få oppleve glede
og takksemd over budskapet.
Å gje barna moglegheit til å bearbeide
inntrykka dei får gjennom å bruke alle
sansane sine, uttrykke seg kreativt, samtale,
utforske og undre oss saman.

Me vil ha påskesamlinger denne månaden med fokus
på dei viktigaste hendelsane i påskeevangeliet. Me
kjem til å formidle dette på ein trygg og god måte,
med hovedvekt på oppstandelsen og korleis det
Jesus gjorde fører til at me kan vera vener med Gud.
Til det vil me bruke dramatisering, figurer, fortelling
og sanger.

HIPP HURRA!!!

Hugs:


Me starter samlingane kl.09:00



Torsdag 11. april er det påskevandring til
Berget, for barna i barnehagen. Me går frå
barnehagen kl 9:30.
Onsdag 17/04 stenger barnehagen 12:00, og
då skal alle vere henta før det. Me har og
stengt alle helligdagane.
Velkommen tilbake 23. april!
GOD PÅSKE ALLE SAMAN!





Sanger frem mot påske:






Det begynner her i toppen
Hosianna
Vi vil opphøye deg Gud
Gud er ikke død nei -Han lever!

