MAI/JUNI 2022
Mars og april har flydd av gårde. Vi har hatt mange fine
onsdager i sammen. Nå er vi allerede godt inn i mai, og
feiring av grunnvolls dagen står for tur.

TILBAKEBLIKK
I hele mars var temaet «bukkene bruse». Vi opplevde at dette var noe mange av
barna likte. Vi fikk både lest eventyret med og uten konkreter, sett film og
dramatisert det. Vi har og hatt forskjellige formingsaktiviteter som bl.annet laget
troll av stein. Sangen om «bukkene bruse» ble sunget både i samling og i lek.
Det var veldig kjekt å oppleve at mange av barna brukte eventyret aktiv i lek. I
årsplanen er et av hovedmålet «et inkluderende lekemiljø». Når barna i
fellesskap blir så godt kjent med et eventyr, gir det dem et felles leke grunnlag
på tross av kultur og alder.
April begynte med at vi feiret påsken. Vi sådde karse og fikk besøk av
påskeharen som hadde en overraskelse til barna. Dette syns barna var gøy og
spennende. Temaet for april var «vår». Vi har sunget vårsanger og laget
forskjellig vårpynt.

HVORFOR GORDE VI DETTE
Vi valgte å ha eventyret om «bukkene bruse» i en hel måned for å kunne gå i
dybden på eventyret, gi barna noe felles å leke sammen om og for å gi barna
mulighet til å uttrykke seg både gjennom sang, dramatisering og lek. Samtidig
gav det barna mye spenning og glede, og vi opplevde at barna brukte uttrykk og
fraser fra eventyret i lek. I rammeplanen står det at «personalet skal stimulere
barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn
involveres i samspill og i samtaler». Ved at barna ble så godt kjent med
eventyret gav vi barna mulighet til dette. Rammeplanen trekker også frem at
barnehagen skal ivareta barns behov for lek. Personalet skal «bidra til at barna
får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av
leketemaer». Gjennom denne perioden opplevde vi ofte at barna dramatiserte og
brukte denne felles erfaringen som grunnlag for leken.

I april markerte vi og feiret påsken. Rammeplanen er tydelig på at barnehagen
skal gi barna kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og
tradisjon. Vi valgte derfor å så karse, synge påskesanger og få besøk av
påskeharen som er en del av den norske tradisjonen. Under fagområdet kunst,
kultur og kreativitet står det at «barna skal få estetisk erfaring med kunst og
kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til
utforskning, fordypning og progresjon». Vi har lagt til rette for ulike typer
formingsaktiviteter, slik at barna kan få ulike estetiske erfaringer og oppleve
progresjon i sitt arbeid.

MÅL FOR VIDERE ARBEID
Vi er inni slutt fase for dette barnehage året. Målet for videre arbeid er å fortsette
med å skap godt grunnlag for et godt og inkluderende lekemiljø. Vi vil gi barna
felles opplevelser, slik at de kan ta det med seg videre i leken. I mai skal vi feire
og forberede oss til 17. mai. Uteområdet skal bli ferdigstilt så vi håper på mange
onsdager med fint vær, slik at vi får benyttet oss av de nye lekeapparatene.
Temaet for juni er småkryp. Rammeplanen sier at «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».
Et av målene våre er at det som barna lærer og erfarer om innsekter og andre
småkryp, kan bidra til utvikling av empati og at alt liv har verdi i seg selv.

VIKTIGE DATOER
• 11.mai: Vi feirer 17.mai. Det blir leker, vi
går i øvetog og det blir servert pølser og is.
• 15. juni: Sommerfest. Siste gang før ferien.
• 22.juni: Planleggingsdag. Barnehagen er
stengt.
Vi vil takke alle dere som har benyttet dere av
tilbudet vårt. Vi har blitt veldig glad i dere og er
takknemlig for fine stunder og samtaler som vi har
opplevd. Vi ønsker dere alle en knallfin sommer,
og masse lykke til med nye kapitler og epoker 😊

DAGSRYTMEN VÅR
Åpner kl.9.0
• kl.10 felles samling
for store og små
• Kl.10:30 formings
aktivitet
• Kl 11-11.30- Lunsj
• Kl.12-12:30
førskole
• Kl. 13-15 frilek
inne/ute
Stenger kl.15

