Månedsrapport for mai 2018

Denne måneden har vi hatt fokus på fagområdet natur, miljø og teknikk. I tillegg
har vi fokusert på hjertevekstverdien «Vi trenger ikke å være like». I samling har
vi blant annet tatt med oss fortellingen om lille larven aldri mett. Denne
fortellingen handler om hvordan sommerfuglen blir til, fra egg, til larve, til
puppe og tilslutt en sommerfugl. Vi har selvlagde konkreter med i fortellingen
slik at det også er tilpasset de yngste barna på samlingen. Vi har også sett litt på
dyrene i Hakke Bakke skogen. Hvordan ser de ut? Ser de like ut?
Vi har plantet frø i en glasspotte, og etter noen dager kunne vi allerede se det
spire og gro. Røttene kom også til syne gjennom glasset. I forbindelse med dette
har vi brukt sangen «vi planter et lite frø i jorda». I disse dager er det mye
spennende å oppdage ute i naturen også. Vi har sett på blomster som titter frem,
marker i jorda og innsekter som flyr rundt om kring. Også den lille mauren har
tittet frem i skogen vår.
Vi har hatt besøk av «rusken» og «ruskesara» denne måneden i forbindelse med
ruskendagen. Vi hadde fellessamling, ryddet søppel og spiste hamburgere. Etter
en god innsats fra både foreldre, ansatte og Mr.Orderud har vi fått på plass ny
sannkasse. I forbindelse med arbeidet med den gikk vi tur til lekeplassen med
smørblomsten og blåveisen. Der koste vi oss alle sammen med lek, utforsking
og lunsj. Vi fikk også litt tid til å se på gravemaskinen som fikk steiner på plass
rund sandkassa.
16. mai her i barnehagen ble feiret med fellessamling, nasjonalsang, tog og
heiaropet til Skogkanten. Førskolebarna gikk først i toget med fanen vår. Etter
toget var det tid for aktiviteter her i barnehagen. Sykkelløp, spikre,
erteposekasting og tautrekking. Det hele avsluttet med pølser og is. Små og store
hadde en fin før- feiring.
Fra 24. mai startet vi med sykkeldager igjen (torsdager). Barna som ønsker kan
ha med sin private sykkel i barnehagen. Vi åpner for sykling på
parkeringsplassen sammen med voksne. Husk hjelm og navn!
Arune og Olivia slutter hos oss 31.mai og 1.juni. Vi ønsker de lykke til videre i
nye barnehager.

Hilsen store og små på hvitveisen

