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Småkryp og lek

Mai
I mai har vi hatt smakskalender med en ny smak hver dag. Det er spennende
å smake på noe nytt, og mange av barna har vært flinke til å smake på det
meste. Det er veldig god trening å smake på nye ting som de ikke alltid vet
hva er. Barna snakker mye om smakene både i barnehagen og hjemme, så
det er tydelig at de synes det er kjekt med smakskalender. Vi synes det er
veldig godt når vi får høre at barna også blir inspirert til å smake på mer
hjemme 😊
Mandag 13. mai tok vi med oss alle barna på Tornerose på tur til den
økologiske gården på Ullandhaug. Her så vi på griser, grisunger, sauer, lam,
høner og haner. Vi fikk også lekt litt på lekeplassen der oppe før vi gikk
tilbake til barnehagen. Barna storkoste seg på gården og ville helst ikke gå
igjen. En veldig kjekk dag med opplevelser i bøtter og spann!
16. mai hadde vi maifest i barnehagen hvor vi gikk i tog og hadde maileker.
Barna var veldig flinke til å gå i tog og svinge med flaggene. De ropte og sang
nok ikke like mye i toget som når vi øvde, men alle var med. Det gikk også
veldig fint å vinke til foreldre og besteforeldre i toget uten at barna syntes av
avskjeden ble altfor tung.
Ellers har vi vært mye ute denne måneden. Vi har ikke fått til å gå på flere
turer, men turene har vært lenger. De eldste barna har blant annet vært i
«Spidermanskogen» hvor de fant masse småkryp. Fasinasjonen for småkryp
ser vi også på uteområdet i barnehagen hvor vi finner maur og leter etter
edderkopper nesten daglig.
Hver fredag i mai har de eldste barna vært på besøk på sine nye avdelinger.
Besøksdagene har gått veldig bra og alle barna ser ut til å trives. Vi fortsetter
med besøksdager på fredagene fremover for at alle skal bli tryggest mulig før
overgangen i sommer.
I mai hadde vi tema bevegelsesglede som har gjenspeila seg i en del sang,
musikk og dans på avdelingen. Vi har også vært mye ute hvor barna får
utfordringer i ulendt terreng og de eldste har vært på lengre turer. Blant annet
var vi på tur til «Carol-bakken» for å rulle og løpe. Barna har ved flere
anledninger gitt uttrykt for bevegelsesglede 😊

Juni
I juni vil vi ta videre barnas interesse for småkryp. Vi har allerede begynt å
pynte avdelingen med malerier av småkryp og blomster og snakket litt om de
ulike småkrypene. Vi håper fremover at vi kan finne flere typer småkryp både
på tur og i barnehagen slik at vi kan fortsette å utforske og undre oss
sammen med barna over hva de er, hva de gjør og hvor de skal.

«Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal
barnehagen bidra til at barna opplever og utforsker naturen
og naturens mangfold» Rammeplanen 2017, side 52
Besøksdager i juni:
I juni har vi besøksdag for alle de nye som skal begynne hos oss fredager
9.30-10.30. Denne tiden vil også de eldste besøke sine nye store avdelinger.
Vi kommer til å la noen barn være inne på avdelingen for å bli litt kjent med
de som kommer besøk, og resten får leke på fellesrommet eller ute.

Temauker i sommer:
I uke 26 begynner temaukene for sommeren. Det blir laget egen plan for hver
av ukene.
- Uke 26 – Danseuke
- Uke 27 – Sjørøveruke
- Uke 28 – Tour de Tommeliten
- Uke 29 – Vannuke
- Uke 30 – Leke- og spilleuke
- Uke 31 – Matredderuke

Bursdager i sommer:
-

7. juni – Line
30. juni – Tiril og Mia 3 år
14. juli – Kasper 3 år
19. juli – Siri

Ferieavvikling på Tornerose:
-

Anita uke 25, 30, 31
Line uke 26, 27, 28, 29
Siri uke 29, 30, 31, 32
Therese uke 30, 31, 32, 33

Therese, Anita, Siri og Line
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