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Juni 2019
Bevegelsesglede

Mai
Første halvdel av måneden hadde vi fokus på 17. mai og brukte tid på å forberede oss til
maifesten som gikk av stabelen den 16. mai. Barna lagde blant annet fine dekorasjoner med
krepp-papir i rødt hvitt og blått som vi pyntet avdelingen med. Maifesten var en dag fylt med
mye forventning og glede. Hele barnehagen gikk sammen i tog hvor vi sang og veivet med
flaggene, etterpå hadde vi 17. mai inspirerte leker i uteområdet og avsluttet det hele med
obligatorisk pølse og is. En vellykket dag!
Andre halvdelen av måneden hadde vi fokus på bevegelsesglede. Bevegelsesgleden blant
bukkene er allerede stor og barna imponerer oss stadig med nye bevegelsesferdigheter. De
er i fase hvor det skjer mye i den motoriske utviklingen og mestringsfølelsen kommer hyppig,
men det samme gjør også frustrasjonen når ting ikke går helt som planlagt. Heldigvis er det
en barnegruppe med mye vilje som er lette å motivere i bevegelsesleker og dermed får de
erfare at om man prøver flere ganger, så mestrer man det til slutt.
Det lille rommet på avdelingen har blitt omgjort til et "bevegelsesrom". Her har vi tatt inn
puter og madrasser som barna bruker til å hoppe opp på, ned ifra, bygger slott og hytter
med. De hopper ned fra benken på rommet hver sin gang, mens de andre bara står som
tilskuere og heier. Her får de mange fine felles opplevelser og øvelse på turtaking.
I mai har vi hatt smakskalender hvor barna har fått smake på en ny smak hver dag. Vi har
brukt sansene våre ta på, se på, føle på, smake og lukte på de forskjellige "smakene". Noen
smaker slo bedre ann enn andre, som for eksempel vanilje-kesam som var veldig populært
fremfor kikerter. Barna har vært veldig nysgjerrige på hva som ligger oppi "smaksboksen" i
samlingene. De har vært veldig gode til å prøve ut nye ting, men det har også vært noen
skeptiske ansiktsuttrykk og rykking på neser.

Juni
Vi ser at barna viser stor bevegelsesglede og velger derfor å ta med oss dette temaet inn i
juni måned også. Vi ønsker å fortsette arbeidet med å fremme barnas bevegelsesglede og å
gi de nye utfordringer og mestringsopplevelser med å bruke kroppen sin.
Dette blir det siste månedsbrevet for sommeren og vi vil dermed benytte anledningen til å
takke for et veldig fint og innholdsrikt barnehageår. Vi føler oss privilegerte som har fått
være sammen med denne flotte gjengen hver dag :)
Vi ønsker både store og små en fin sommer 😊

Besøksdager
I juni har vi besøksdager for alle de nye som skal begynne hos oss til høsten, fredager fra
9.30 til 10.30. I dette tidsrommet kommer de eldste på avdelingen til å besøke de store
avdelingene. Vi kommer til å la noen av barna være inne på avdelingen for å bli kjent med de
som kommer på besøk, og resten får leke ute eller inne på fellesrommet.

Temauker i sommer
Gjennom hele sommeren vil det være ulike temauker. Hva som skal foregå i de ulike ukene
får dere informasjon om før hver temauke begynner.
• uke 26 - danseuke
• uke 27 - sjørøveruke
• uke 28 - tour de tommeliten
• uke 29 - vannuke
• uke 30 - leke- og spilleuke
• uke 31 – matrdderuke

Bursdager i sommer
•
•
•
•

7. juni - Aldona
6. juli – Elias 2 år
20. jui – Sofia 3 år
31. juli – Iben 2 år

Ferieavvikling på bukkene
•
•
•
•

Tonje uke: 24, 25, 26, 27
Aldona uke: 27, 28, 29, 30
Louise uke: 28, 29, 30, 31
Helene uke: 30, 31, 32, 33

Hilsen Aldona, Tonje, Helene og Louise 😊
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