MÅNEDSBREV FOR
TOREROSE

MAI
LEK OG LEKEGRUPPER

April
I april har vi prøvd oss på smakskalender for første gang. Det har vært veldig
spennende og barna har vært flinke til å smake på alt. Det meste har vi likt godt, men
andre ting var vi ikke særlig begeistret for. Barna har vært gode til å kjenne igjen mye
av det vi har smakt på, men ting som granateple og soltørkede tomater var nytt for
de fleste. Hver dag har vi hengt opp bilde på døra av det vi har smakt på. Barna har
brukt disse bildene masse for å snakke om hva vi har smakt på og hvordan det
smakte. Vi har snakket om at det vi smakte på var varmt, kaldt, stekt, surt, godt osv.
Mange av barna har også ivrig vist frem alt vi har smakt på til foreldre og
besteforeldre som er innom.
I løpet av måneden har alle 2015 barna vært på biblioteket i grupper på 2 barn og en
voksen. Det var veldig stas både å kjøre buss og å besøke biblioteket. De første 3
gruppene var med på å låne bøker, mens Liam og Erle fikk være med å levere tilbake
bøker. Veldig kjekt å kunne ta seg tid til å reise på biblioteket med så små grupper.
Verdens bokdag markerte vi også for første gang i år. Alle ansatte hadde forberedt
hver sin bok til dialogisk lesing. Barna på Tornerose elsker å lese, så en dag satt av kun
til det var veldig kjekt. Vi leste i små grupper og hadde masse bøker fremme hele
dagen slik at barna kunne sitte å bla alene og sammen med en voksen.
Språksamlingene har falt litt bort denne måneden. Her trenger vi en liten skjerping. Vi
har hatt så mye fokus på å være tilstede i leken at vi har glemt språksamlingene litt
bort. Vi fortsetter derfor med samme tema i språksamlingene en måned til slik at vi
kan komme ordentlig inn i boka om Mopp og Mikko. Barna liker boka godt og er
veldig med når vi først får gjennomført språksamlingen.
Ellers har vi også fått gjennomført alle foreldresamtalene den siste uka. Kjekt at alle
kunne komme og at dere er så fleksible på tidspunkt for samtaler 😊

Mai
Kasper begynner hos oss onsdag 2. mai. Vi gleder oss til å bli kjent med han 😊
Mai er en kort måned hvor det skjer mye. Det er derfor ikke planlagt et bestemt tema
denne måneden. Vi på Tornerose velger å ha fokus på lek og lekegrupper, fordi det
alltid er viktig og fordi vi ser at der er flere på avdelingen som trenger litt hjelp og
veiledning i leken. Vi kommer til å dele oss i grupper og lukke dørene i mellom
rommene, og gjerne ta en gruppe ut. Dette gjør at barna klarer å finne ro i leken uten
å bli forstyrret av hverandre. Det er også godt for de mest aktive å få være ute hvor
de kan få løpt fra seg og boltret seg så mye som de har behov for.

”Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor,
spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med
andre”
Rammeplan for barnehagen, s 20 (2017)

For tiden øver vi en del på at barna skal kle seg selv. Nå når vi ikke trenger like mye
klær for å gå ut er det en god anledning for de eldste barna å få prøve litt mer selv i
garderoben. Vi tar oss god tid og er til stede for å oppmuntre barna til å prøve selv.
Det er godt for de eldste å bli litt mer selvstendige i av- og påkledningen før de skal
over på stor avdeling. De som vil av de yngste får også lov til å prøve selv, og noen har
blitt veldig flinke til å ta på både dress og sko selv.

Mai fest
16. mai markerer vi nasjonaldagen i barnehagen. Vi går i tog rundt kvartalet og har
ulike aktiviteter ute denne dagen. Vi koser oss også med god lunsj 😊

Smak på tur
I samarbeid med 4 andre private barnehager i Stavanger har vi årlig noen felles
arrangementer. Smak på tur er et av disse. Denne dagen reiser alle på stor avdeling
og de eldste på liten avdeling med buss til Brekko hvor vi har et opplegg med poster
for å smake på mye forskjellig.

Språksamlinger
I språksamlingene i mai fortsetter vi med boka «Mopp og Mikko elskar mat» av Kari
Stai.
Fokusord: mat, grøt, ost, banan, pølse, gulrot, brød, jordbær, is, vannmelon, vaffel,
sirkel og trekant.
Sanger: «Det bor en baker i østre Aker», «Grønnsakspisevise», «epler og pærer»

Info
- Janka skal over i en annen barnehage, så vi kommer til å få inn en annen vikar
som skal gå halve dager for Therese fremover.

Viktige datoer
- 16. mai – Mai fest, ta med flagg
- 29. mai – smak på tur

Aldona, Therese, Emilie, Siri og Line
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