Månedsbrev for Mai
Askeladden

April
I april ønsket vi våren og varmere dager velkommen. Solen stakk innom noen dager og
gradene steg oppover og i den anledningen brukte vi tiden på å vær mye ute å nyte solen, og
noen dager spise lunsj ute i god været. Vi pyntet avdelingen med påskeegg, påskeharer hadde
påskeverksted, påskeeggjakt, snakket om høytiden påsken og hatt en påskefrokost.
Påskefrokosten ble igjen en kjempesuksess og det var kjekt å se alle som tok seg turen bort for
å ha en god påskefrokost med masse god mat og sosialt samvær. Takk for en fin opplevelse.
Denne måneden var 4-åringene på båttur til Vassøy, det var en veldig fin tur med strålende
sol. Vi tok bussen til byen og reiste videre med ferje over til Vassøy, der gikk vi opp til en
nærbutikk og kjøpe is.
3 – åringene har vært på togtur til Sandnes, dette syntes de var veldig kjekt!
Vi har også vært så heldige at vi fikk være med på et teaterstykke på rogalandteater. Det var
barnehagelærer studenter fra UiS som i samarbeid med teateret arrangerte ett teaterstykke for
noen barnehager i Stavanger. Dette var absolutt vært besøket og barna storkoste seg fra
begynnelse til slutt 😊

Mai

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas
vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig
utvikling. Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna
får kunnskap om dyr og dyreliv. (Rammeplanen for barnehagen)

Denne måneden skal vi starte på temaet om innsekter og småkryp. Vi skal samtale og undre
oss over spørsmål som: hva er et insekt? Hvordan lever insektet? Hva spiser det? Hva gjør de
og hvorfor er det viktig at de finnes i naturen? Hvordan skal vi være mot dem? Vi skal også
bruke turene våre til å lete etter insekter og småkryp. Kanskje vi finner noen som lever i
barnehagen også?

Mai er jo også en måned der vi skal feire nasjonaldagen og vi skal øve mye på 17 mai sanger,
ha ulike formingsaktiviteter for å pynte avdelingen til den store festen, øve oss på å gå i tog,
og sist men ikke minst snakke om hvorfor vi feirer 17 mai.

I løpet av mai skal 4 og 5 åringene ha en samling i forbindelse med et prosjekt som er kalt «Vil vite»,
det er en samling med fokus på vold og overgrep.
Målet med denne samlingen er:
1.
2.
3.
4.

Barna skal vite hva vold og overgrep er
Barna skal vite hvor de kan si i fra dersom de trenger hjelp
Barna skal forstå at det aldri er barnas skyld når voksne utsetter den for vold eller overgrep
Barna skal bli kjent med nummeret til Alarmtelefonen 116 111

Diverse informasjon:
•

6. Mai er det planleggingsdag i barnehagen, barnehagen er da stengt.

•

Det er veldig fint om alle i barnehagen kan ha kun 1 par sko og 1 par støvler i
barnehagen.

•

Det er på tide å ta med solkrem i barnehagen

Hipphipphurraforbursdagsbarna
15.05 Maks, 4år 😊
16.05 Agnes, 5 år 😊
22.05 Mats, 6 år 😊
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