Månedsbrev for mai

Askeladden.

April
April måned er over og den har vært fylt med regn, kald vind og godt med sol. Av og til alt på
en dag! Så det har ikke alltid vært like lett for barna eller voksne å vite om det er dress på eller
dress av. Det er ikke alltid like greit å stole på pent.no men det er en ting vi kan stole på og
det er at det blir varmere og vi ser da at vinterdress er nok litt i det varmeste laget. Har dere
vårdress liggende hjemme, så ta den med. Skulle det være en typisk Stavangerdag(regn, vind
og det meste værgudene skulle finne på å kaste i gryten) er det viktig at de da har godt med
skift og godt med klær i skiftekurven til de ulike årstidene som kommer med en gang.
Hvor kommer maten fra?
Hvor kommer maten vi spiser fra? dette er noe som vi har undret og samtalt om denne
måneden. Rammeplanen sier at gjennom arbeid med naturen, miljø og teknologi skal
barnehagen bidra til blant annet at barna får kunnskap til dyr og dyreliv. På avdelingen har vi
jobbet med dette ved å se på hvilke dyr som gir oss de ulike matvarene som vi spiser hver
dag. Dette var blant annet dyr som ku, gris og sau. Når vi hadde vår første samling i april, tok
vi for oss kua. Vi spurte barna hvor melken kom fra, og de var alle enige om at den kom fra
kua. De la også til at før den kom til butikken så var det melkebilen som brakte den bort.
Dette la et godt grunnlag og et godt tegn for hele måneden.
Smakssanser
April var en måned der vi virkelig fikk utfordret være smakssanser. Dette gjorde vi med å ha
smakskalender, der vi hadde en ny smak hver dag. Barna var kjempeflinke med å utfordre seg
selv ved å prøve alle smaker og selv om det var noen som var bedre enn andre, smakte de,
luktet de og tok på maten som vi fikk. For hver smak som vi fikk i boksen. Fikk vi undret og
samtalt over blant annet hva det smakte, luktet eller om det smakte bitter, salt, søtt, surt eller
umami?
Sådd
Vi har begitt oss ut på ukjent territorium denne måneden og prøvd oss litt fram med å så ulike
grønnsaker. Når vi skulle så bønner, brukte vi samme fremgangsmåte som Kasper fra boken
«Kasper sår» Ellers var Google til veldig stor hjelp. Vi har sammen med barna undret og
prøvd oss fram her og tiden vil vise om det kommer noe fram eller ei? Dette er uansett noe
som ga mer smak, og noe som vi kommer til å prøve oss mer på☺

Mai
I mai er det mye som skjer, så her er det bare å holde på hatten! Som skrevet så er det mye
som skjer og mye av mai går i helligdager og fest. Det er i skrivende stund også Champions
League semifinale spilt i Roma og det blir en rød finale (forhåpentligvis) så mai blir sannelig
en fest måned☺☺☺

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i
ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har
egenverdi.(Rammeplanen, 2017)
Ettersom mai er en måned der det skjer mye, vil vi ikke ha noe tema, og heller fokusere mye
av måneden på kroppslige aktiviteter, tur, så litt mer, snakke mer om hvor maten kommer fra
og snakke om hvorfor vi feirer 17.mai, pynte avdelingen og øve på sanger og hurra rop. Vi
skal og reise til Brekko og ha smak på tur og det vil bli satt foreldresamtaler.
Besøksdag og nytt fjes på avdelingen☺
2.mai er den store dagen for Thale som begynner hos oss, hun er lillesøsteren til Mats. Hun
kommer fra Tornerose og vi gleder oss kjempemasse! Alltid godt å få en til Liverpool
supporter inne på avdelingen;) VELKOMMEN!!☺☺☺
I mai får vi også besøk fra Maks og Henrik fra Bukkene bruse og Even, Truls og Malene fra
Tornerose som alle skal begynne på Askeladden. Vi gleder oss kjempemasse til å bli kjent
med dem!! Disse besøksdagene er for at overgangen fra liten til stor avdeling ikke blir så stor.
Vi startet tidlig for at barna skal få en myk tilvenning og for at barna skal få en bli godt kjent
med avdelingen, barna og voksne.
Foreldresamtaler
Det er tid for foreldresamtaler.(ikke for skoleklubb barna) Liste med dato og tid vil henges
opp på avdelingen.

Viktige datoer
16 mai.
Vi feirer den store dagen 17 mai her i barnehagen 16.mai. Her skal vi gå tog, ha leker og ha et
riktig godt festmåltid. Eget skriv kommer.
29.mai Klar-ferdig-gå
Vi drar til Brekko for smak på tur. Eget skriv kommer
02. Mai
Thale begynner på Askeladden, velkommen! ☺
Hipp hurra for bursdagsbarna!!☺☺☺
16.05 Agnes, 4 år 😊
22.05 Morten, 6 år 😊
22.05 Mats, 5 år 😊
29.05 Line, 6 år 😊
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