Månedsrapport for juni 2018

Hei!
Denne måneden har fokusområdene vært kommunikasjon, språk og tekst, og vi trenger ikke å
være like. I forbindelse med disse fokusområdene har vi blant annet brukt rytmeinstrumenter,
eventyr og sanger med bevegelse i samlingene. I tillegg har vi snakket om likheter og
ulikheter hos hverandre og hos dyrene i hakke bakke skogen. Rundt måltidene nå som ellers
har vi fokus på å legge til rette for samtaler og bruker språket aktivt med barna ved å benevne
og spørre om å sende det man trenger.
I starten av måneden dro vi på sommertur til Randby gård. Der fikk vi hilse på mange
forskjellige dyr. I forkant av turen snakket vi om og sang om hvilke dyr som kan bo på en
bondegård. Bussturen til bondegården er alltid en spennende opplevelse for de alle fleste. Vi
grillet pølser til lunsj og spiste is til dessert.
Avslutningen for førskolebarna er alltid en spesiell opplevelse der det gjennom en høytidelig
sermoni overrekkes en bilderamme med dikt og et hjerte av stein. I tillegg er overnattingen i
barnehagen en del av denne avslutningen der barna er spent på hvordan det er å overnatte en
hel natt uten foreldrene tilstede.
Vi har også vært på tur i skogen. Turen denne gangen gikk til Aksels plass der vi lekte og
spiste lunsj. Det er alltid mange kreative løsninger og ideer ved bruk av ting man finner i
skogen som kan trekkes inn i leken, og mange fine trær og stubber man kan gjemme seg bak
når man skal leke gjemsel.
Vi kan nå ønske velkommen til Emilia og Martine som har flyttet fra Skogstjerna inn til oss
på Hvitveisen. Etter ferien flytter 3 barn til fra skogstjerna til oss og 3 helt nye barn begynner
hos oss. Velkommen skal dere være alle sammen.
Sommerfesten i barnehagen var som alltid en hyggelig sammenkomst med underholdning fra
Hakkespetten og Bacary, taler, mat og kaker. Og vi var jammen heldige med været i år også!

Ønsker dere alle en riktig god sommer!

Mvh.
Aina

