Månedsbrev for
Bukkene bruse

Mai 2019
17.mai og bevegelsesglede

April
”En liten kylling i egget lå, den banket og banket og banket på..”. Påske har vært temaet i
april, og denne sangen har vært en gjenganger på avdelingen ☺
Barna har vært opptatt av kyllingen og det er den som har fenget mest av konkretene vi
hadde i påskeboksen. Det var derfor naturlig for oss å ha ekstra fokus på kyllingen. Sammen
har vi undret oss og utforsket kyllingen og alt ved den. I tillegg til å synge om kyllingen har vi
sett filmer når kyllinger klekker ut fra egget, funnet ut at den har fjær, er gul, myk og sier
”pip,pip”. Vi fant også ut at hanen og hønen er mammaen og pappaen til kyllingen ☺
Denne måneden har det vært påskeverksted hvor vi har laget mye fin påskepynt. Vi ser at
barna liker godt å holde på med slike aktiviteter og kan sitte lenge å fordype seg i både
aktiviteten og materialene som brukes. Når vi har slike aktiviteter er det kun noen få som får
holde på om gangen. Da får barna mye bedre tid og mulighet til å utforske og utfolde seg i
den kreative prosessen.
Påsken i barnehagen ble avsluttet med en tur. Målet for turen var å finne påskeegg. Vi traff
en påskehare på veien som fortalte at han hadde gjemt et påskeegg og vi fikk i oppgave å
lete etter det. Barna tok oppgaven på alvor og å lette høyt og lavt. Til slutt fant vi et stort
grønt egg oppe i et tre. Til barnas store begeistring var det sjokolade da de åpnet egget.
Da vi var ferdige å spise opp sjokoladen var det flere barn som var ivrige etter å lete etter
flere påskeegg.

Mai
Første delen av måneden er 17-mai tema på Bukkene. Vi skal blant annet lage 17-mai pynt,
synge 17-mai sanger, finne ut hvilke farger det norske flagget har og finne ut hva et 17-mai
tog er.
16.mai skal vi ha Maifest i barnehagen. Da skal vi gå i tog, ha 17-mai leker i barnehagen og
spise pølser og is. Mer informasjon om denne dagen kommer etter hvert.

«Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme
barns bevegelsesglede og motoriske utvikling» (Rammeplanen 2018, s. 11)
Etter 17.mai er temaet bevegelsesglede. Rammeplanen sier at barnehagen skal legge til
rette for at barn skal oppleve bevegelsesglede. For oss er bevegelsesglede aktiviteter hvor
barna får brukt kroppen sin, har det gøy, får utfordringer ut fra egne forutsetninger og
opplever mestring. Barna på Bukkene er veldig glad i kroppslige aktiviteter og denne
måneden skal vi legge til rette for at vi får beveget oss mer enn vi pleier. Vi skal lage
hinderløype, balansere, hoppe, danse, løpe, krype og gå på turer.

I mai er det tid for å utfordre smak- og luktesansen igjen. Vi skal ha smakskalender hvor vi
skal smake og lukte på masse forskjellig.

Månedens sanger
•
•
•

Tenk at nå er dagen her
Alle fugler
Tommeliten barnehage, hei, hei, hei.

Informasjon
•

Husk planleggingsdag mandag 6.mai

•

3, 10, 24 og 31 mai skal er det besøksdag for barna som skal begynne på stor avdeling
etter sommeren.

•

I uke 20 og 21 skal Louise og Helene ha foreldresamtaler. Denne samtalen er
obligatorisk for alle, vi har derfor satt opp tider. Tidene blir hengt opp på døren i
gangen. Gi beskjed om den oppsatte tiden ikke passer ☺

Hilsen Aldona, Tonje, Louise og Helene 😊
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