I månedene som har gått siden oppstart har barna funnet seg godt til rette med den nye
hverdagen, med hyppig håndvask og ute-barnehage. Vi delte barna inn i kohorter med 5
barn på hver gruppe fra gjenåpningen 20. april, og ettersom vi nå følger nye retningslinjer
er barna en stor gruppe, og kan leke fritt med hverandre hele dagen. I mai måned har vi
øvd på 17-mai sanger og sett bilder av kongefamilien og lært litt om hvorfor vi feirer 17.mai.
Det har vært mye bra vær siden oppstart og vi har vært på veldig mange fine turer! Vi har
fortsatt fast turdag på tirsdager ( barna må komme innen 09.30 ) og tar spontane turer innimellom. Vi holder oss unna plasser dere det er lekeapparater og har vært på mange turer i
Åsbieskogen. Der har vi funnet et fint sted der vi er langt unna de andre barna som er der
og hvor barna stortrives! Vi har hatt med piknikpledd og niste og kost oss veldig! Vi har malt
på steiner og lagt de igjen på «plassen vår». Det er mye rolle-lek i skogen, der de leker ut
ting de har sett på tv, og finner pinner, mose og vår/sommerblomster til å pynte hytter de
har laget. Det er gøy å klatre i trærne, ta seg frem i «en jungel», jakte på tigre og alt som
måtte dukke opp i barnas fantasi. På turene har vi ofte besøkt «bukkene bruse», 3 bukker
som beiter på Herlofsens område, og lekt under det store kastanjetreet som er i nærheten.
Barna elsker rutiner og gjentakelse, så det er stor stas å gå innom de faste tingene som de
er blitt vant til. Det er alltid spennende å se om katten vi er vant med å se dukker opp, om
vi ser busser, ambulanser, politibiler på turdagen vår og se forandringer i naturen. Vi har sett
at det er blitt tettere med blader, flere blomster som har kommet og barna er flinke til å
legge merke til ting rundt seg. På en av turdagene våre fant vi en død kråke! Barna hadde
mange ulike teorier om hvorfor den var død, og de la blomster rundt den. Noen trodde
den hadde fått korona-virus, og noen trodde den hadde falt ned fra et tre. Andre trodde
den hadde blitt spist av en katt! Vi fikk en fin prat på vei hjem om døden og mange visste
om noen som hadde gått bort.

17 mai feiringen i barnehagen ble feiret med en liten runde i nabolaget med fane, sang og
hurra-rop. Tilbake i barnehagen hadde vi pølse-fest og 17-mai leker. Sekkeløp, potetløp og
natursti. En fin markering av nasjonaldagen!

Månedens tema for mai har vært 17-mai og vann. Barna har lekt med vann bøtter og i større kasser. Vi har tatt frem båtene og sett på hva som flyter og ikke. Vi har også brukt vann i
reagensrør og lagd parfyme ( blomster/blader ) Vi så at dersom vi lot røret stå en stund så
ble lukten sterkere. Barna fikk også erfaringer med hva slags blomster som ga mest lukt o.l
Vi vil fortsette med vann-temaet frem til sommerferien.
I uke 22 var vi småkrypforskere og tok frem forstørrelsesglassene og så etter insekter og småkryp. Vi hørte på «hysj, kan du høre» sangen og lærte barna at det er viktig å være snill
med insektene. De gjør mye nyttig for oss mennesker og vi trenger dem rundt oss. Vi lette
under steiner, matter , mursprekker, i busker, på blomster og oppi trestokker/pinner og fant
munkelus ( som også kalles kaffibiller )tusenbein, skolopender, edderkopper, veps, fluer, biller, marihøne, sommerfugl. Vi lagde områder i sandkassen som insekter kunne bo, og lagde
svømmebasseng i tilfelle noen ville ta seg en dukkert. Vi så at en del insekter fikk problemer

i vann og måtte hjelpe dem ut av vannet flere ganger. På tur tok vi med småkrypforskerarket vårt og krysset ut hvilke insekter vi observerte og gjorde oppgaver i forhold til temaet.
VI har også snakket om hvor mange bein insekter har og hva de spiser/hvor de bor. Man
kan fange insekter ved hjelp av et teppe, som man legger under en busk. Om vi rister litt på
busken så faller de ned på teppet og i «fellen vår «.
Både i mai og juni har vi hatt bursdagsfeiringer! De har blitt feiret med « flanellograf-kake
med lys» bursdagskrone og sang, tegninger fra de andre barna og noe godt å spise i løpet
av dagen. Hipp hipp Hurra for 4 flotte bursdagsbarn i mai og juni <3
I førskolegruppene har de to førskolebarna våre blitt rosa-russ. Vi hadde russedåp her i barnehagen, der de fikk utdelt hver sin russelue, genser, diplom og russekort. Russeknutene i år
har b.la vært å skrive navnet sitt/perle navnet sitt, spise en is på 5 minutter, kaste baller i en
bøtte. I førskolegruppa har vi også gjort oppgaver i heftene våre, hatt fokus på Albert
Åbergs loop-miljøskole, kildesortering og avfall. Vi har spilt spill på Ipad ( miljø-spill) lest historien om «fuglen som forsvant» og spilt avfall-sorteringsspill. Siste del av førskolegruppen vil gå
med til å lære om Tarkus ( trafikk ) og lese i førskole-boka vår ( Garmans sommer )
Tidligere har vi hatt overnatting med førskolebarna, men den spesielle situasjonen vi er i
med tanke på korona og smittevern velger vi å avlyse dette og ha en avslutning for førskolebarna og deres foreldre her i barnehagen.
I Juni måned er tema sommer og vann, og vi kommer til å være mye på tur og kose oss her
i hagen. Det er fint med de nye retningslinjene der barna kan leke fritt sammen og slippe å
dele barnehagen opp i soner. Vi vil derimot fortsette å spise i små grupper, og ha ulike aktiviteter og samling der vi deler barna.
Husk å smøre barna med solkrem før de kommer i barnehagen. Vi vil følge opp med ekstra
smøring på dager der det er mye sol!

Siste dag før sommerferien er tirsdag 7. juli!

Sommerhilsen fra Snehvit

