MÅNEDSBREV FOR
BUKKENE BRUSE

Mai

APRIL_____________________________
____
«I april skal vi jobbe med Karius og Baktus først, for så å ta for oss eventyret om De tre Bukkene
Bruse. Her skal vi bruke lydbøker, konkreter, Ipad (e-bøker), bilder og film. Så får vi brukt noen
digitale verktøy i samme slengen også. Kanskje vi som en formingsaktivitet lager figurene i
trolldeig?»

Dette var innledningen på april. Vi har lest litt om Karius og Baktus og sett litt film. Etter
«teorien» så jobbet vi med dette i praksis. Vi klippet ut og laminerte de to nevnte
figurene på en grønn og en rød plakat. Utfordringen da ble å lime på forskjellig mat –
hva er bra for tennene våre og hva er ikke bra. Det tok litt tid, men etter hvert fant de
ut av hvor ting skulle være.

Troll og bukker er alltid populært, særlig når vi har dem som konkreter de kan leke med.
Eventyret blir også litt ekstra skummelt når vi har et «ekte» troll. Vi har ikke fått jobbet så mye
med dette eventyret, dette er uansett kjent stoff for gjengen. Når de får figurene så
leker/forteller de eventyret selv.

Det som har vært mest spennende denne måneden er hva som har vært oppi boksen
på hyllen (smakskalenderen). Som regel har samtalen rundt frokostbordet kommet
innom hva som er i boksen i dag. Forslagene har vært mange, særlig is og Cola har vært
forslagene. Dessverre så var det ikke det oppi boksen noen av dagene, likevel har det
vært mye spennende å smake på. Smaksløkene har fått prøvd seg på både søtt, salt,
surt og umami. Noe har selvfølgelig smakt bedre enn andre ting, men jevnt over så har
gjengen vært gode til å utfordre seg selv til å smake på noe de (sannsynligvis) ikke har
smakt på før.

30 april var Pia sin siste dag inne på Bukkene, nå skal hun begynne på Snehvit.

MAI_______________________________
_____
Mai inneholder en haug med røde dager der barnehagen er stengt. Sammen med maifest
den 16 mai og Smak på tur for de eldste hos oss så blir det mye som skjer. 1 mai har også
Sofia Noelia sin første dag hos oss på Bukkene. Vi gleder oss til å bli kjent med henne og
familien hennes.

Vi ser at smågrupper er noe barna setter pris på, så vi kommer til å fortsette med å dele
gjengen når det passer seg slik.
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. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med
naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
(Rammeplan for barnehager)

Denne måneden skal vi være mye ute. Enten ut på tur eller ute i barnehagen – så vi
håper på gode værmeldinger. Vi satser på å komme oss på mange turer; kikke på
naturen. Hva skjer med trær og blomster? – finner vi noen dyr under steinene?

Videre står det i Rammeplanen at vi skal:



legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for
lek, undring, utforsking og læring
gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på
problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

 synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i
naturen • utforske og eksperimentere

Derfor så skal vi plante litt selv inne i kartonger, slik at vi kan følge med på det som spirer og
gror. Kanskje klarer vi å dyrke vår egen mat?

SUPERFREDAG_____________________
Nytt konsept nå i mai; SUPERFREDAG. Det blir en dag (på fredager ; ) der barna har «nesten»
fri flyt. Da kan det bli alt fra lek med puter på avdeling, hoppe på trampoline, leke ute, gå på
tur +++. Innholdet på dagen bestemmer vi sammen med barna rundt frokostbordet.

Viktige datoer__________________




2 mai begynner Sofia Noelia
15 mai fyller Maks 3 år
16 mai blir det maifest – egen informasjon kommer



29 mai blir det «Smak på tur til Brekko» De som skal over på stor avdeling blir med
her.
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