HEI små og store på Revehiet!

Her kommer en liten påskehilsen fra oss. Hverdagen vår ble brått forandret denne
måneden. Plutselig kom vi i utakt. Så kom savnet, vi savner barna og det å være sammen
å leke. Det har vært så godt å høre og prate med dere, dere har det bra i denne
annerledes hverdagen vår. Så kom de gode SNIB tv gutta. De ble raskt en suksess, små
og store forteller om glede over episodene.
Ha en riktig god påske. Ta vare på hverandre. Vi heier på dere alle sammen. Nyt naturen
om dere har mulighet.
Lurer du på hvordan det gikk med de tre revene som savner de 15 flotte revebarna sine.
Kongen av tullestreker, ja, han ble jo plutselig en tv prins… og babyprinsessa ble
forvandlet i en kosekrok og ble alles drømmeprins og fuglelortmusklene til bestemora sa
blopp og ble stor som en ballong før hun kunne fly
Artikler om de flotte mars bursdagsbarna våre finner du på hjemmesiden vår.
Husk at barn i barnehagealder er ikke opptatt av et stort og flott opplegg. Teltturen
kan gjerne være under spisebordet og de elsker å få ta del i husmannsoppgaver. Hvert
øyeblikk kan bli magisk og meningsfylt for barn.

PÅSKEHILSEN fra

Lure på egg

Har du tenkt på
hvorfor påsken er
gul? Vet du om
noe i naturen som
er gult? Hvorfor
feirer vi påske?

Påske begynner på ….?
Kan du si lyden? Kan du
noen andre ord som
begynner på P? Vet du
hva slags egg Pål sine
høner legger?
PÅLEGG
Kan du noen gåter?

Kan vi spise noe
som er gult?
Hva smaker
påske?
Hvordan lukter
påske?
Kan vi kjenne
påske?

Hva er påske for
deg og din
familie?
Kan du finne
noen
påskespor…,
hvem kan det
være…. Kan du
lage noen spor…

En liten fortelling om Påskeharen.
Brun Hare våknet under busken sin, solstrålene hadde kilt han på nesen. Han spratt opp.
Det var jo idag han skulle være påskehare.
Han gledet seg hvert år til å se de glade barna som løp rundt og lette etter eggene han
hadde gjemt i de fine redene deres. Men nå måtte han skynde seg å finne frem
påskekurven sin. Han tok påskekurven i labbene og hoppet i lange harehopp til hønemors
hus. Håper hønemor har nok egg i år også tenkte Brun Hare. Det hadde hun forresten
alltid, for hønemor visste hvor viktig det var at alle barna fikk påskeegg. Der så han
hønemors hus, det lyste ordentlig i den varme vårsolen, synes Brun Hare. Han satte fra
seg kurven og banket på hønemors hus. "Kom inn," kaklet det. Brun Hare tittet inn, "er
du der hønemor?"
"Ja visst, ja visst, jeg har ventet på deg. Se her er alle de vakre eggene. Skal jeg hjelpe
deg og legge dem i kurven?" sa hønemor.
"Ja takk" svarte Brun Hare. Snart var kurven full. Brun Hare var klar til gå, men da kom
den minste av alle kyllingene til hønemor trippende. "Se her Brun Hare, her er et lite
egg til fra meg," pep den. "Det er lite, men vakkert synes du ikke?" sa kyllingen og tittet
spent på Brun Hare.
"Å, jo, det er nesten det vakreste egget jeg har sett noen gang, Tusen takk skal du ha,"
sa Brun Hare. Så tok han farvel med hønemor og kyllingen og begav seg i vei med
påskeeggene. Men han hadde ikke kommet langt avsted før han stoppet. Midt på stien
stod en liten hareunge og så sørgmodig ut.
'Neimen Hoppetass, hva gjør du her?" spurte Brun Hare.
"Å Brun Hare jeg vil så gjerne hjelpe deg, så jeg også kan være påskehare," sa
Hoppetass. "Men kjære du er jo så liten enda," sa Brun Hare.

"Ja, men vær så snill", sa Hoppetass. "Vet du Brun Hare at jeg kan male noen av eggene
for deg så de blir regnbue egg. Da blir de så vakre!"
"Kan du det?" sa Brun Hare og ble meget nysgjerrig.
"Ja," sa Hoppetass. "Se her har jeg fått noen stråler fra solen og noen fra månen, og så
har jeg noen vakre farger fra jorden her i denne koppen. Nå skal du se. "Jeg dypper
haledusken min oppi fargene i koppen. "Gi meg et av eggene skal du få se:" Brun Hare tok
det lille egget, som han hadde fått av kyllingen, og lot Hoppetass få male det. Se det
strålte i alle regnbuens farger. Når man så nøye på det glitret det som gull. "Å, hvilket
vakkert egg," sa Brun Hare. "Det må vi ta med til barna som en spesiell gave."
"Kom nå Hoppetass, skal du få hjelpe meg. Jeg ser at du er en riktig påskehare, du som
kan male slike vakre egg"
Så hoppet Brun Hare og Hoppetass av gårde, og snart var de i påskehareskogen. Den lå
der så stille og hemmelighetsfull. Brun Hare hoppet med forsiktige hopp inn i
påskehareskogen og der, rundt omkring hadde barna laget små vakre reder. Og i hvert
rede lå det en liten gulrotbit. Det var det beste Brun Hare og Hoppetass visste.
"Se hvor vakkert barna har gjort det her inne," sa Brun Hare.
"De har nok ventet på oss," sa Hoppetass. "Å, så snille de har vært, for gulrøttene er vel
til oss?"
"Ja det er de," sa Brun Hare. "Men kom så legger vi noen egg rundt omkring. Noen i
redene og noen gjemmer vi slik at det blir spennende for barna."
"Vi kan gjemme noen," sa to små blåveisbarn, som stod der nyutsprungne og strålte.
"Legg dem under bladene våre."
Slik gjemte Brun Hare eggene og Hoppetass hjalp til.
Akkurat da de var ferdige, hørte de små barn som kom løpende på lette føtter.
"Skynd deg," sa Brun Hare. "Så gjemmer vi oss og ser om de finner eggene. De må ikke
se oss." Og vips så forsvant de bak en stor busk. Der satt de helt stille, så på barna som
løp rundt og lette etter påskeegg. Jammen fant de noen.
Frydefull latter hørtes, men plutselig hørte Brun Hare og Hoppetass en liten stemme
som sa: " Se på dette lille egget her, det skinner i alle regnbuens farger og glitrer i gull.
Det må være et riktig solegg."
"Åhh," sa de andre barna, "Det må være det vakreste lille egget i verden. Vi tar det med
hjem og legger det i påskehagen vår. Da blir det den vakreste påskehagen i verden.
Så løp barna glade hjemover med påskeeggene sine. Brun Hare og Hoppetass gledet seg
over hvor fint det var å være påskeharer, mens de knasket på gulerøttene som barna
hadde lagt i redene til dem.
GOD PÅSKE!

