Månedsrapport Mai ’22 Blåveisen
Fagområde: Natur, miljø og teknologi
Mai ble startet med et stort engasjement for å rydde opp i naturen og i barnehagen vår.
Vi har snakket mye om hva som hører til i naturen og hva som ikke hører til der. Den 3. Mai
hadde vi en stor opprydningsdag i og utenfor barnehagen og det trengtes, for i løpet av natt
hadde det vært noen her og slengt i fra seg mye søppel som ikke hører til i naturen. Mens vi
samla oss og snakka litt om hvor det ulike søplet hører hjemme (for vi må jo kildesortere
også) så fikk vi besøk av Rusken og Ruskesara. Her ble vi litt oppgitt over Rusken, for han
bare kasta fra seg alt han ikke trengte lenger og Ruskesara prøvde så godt hun kunne å
fortelle hvor det ulike søplet skulle være. Da var det godt at vi i barnehagen kunne hjelpe
dem å få alt på riktig sted. Alle barna fikk sine poser og hansker og gikk i gang med å rydde.
Vips så var det ryddig og rent i barnehagen vår igjen.
Denne kunnskapen om hva som hører til og ikke i naturen har vi tatt med oss ut på tur. Så
når vi finner søppel har vi alltid med en søppelpose som vi legger det i og kaster det i riktig
søppelkasse når vi kommer tilbake til barnehagen. Dette er vårt bidrag til å gjøre det fint
rundt oss og hjelpe naturen.
Planting av ulike grønnsaker er også spennende. Vi har planta paprikafrø og tomater, som
alle barna har fått med seg hjem. Her har vi sett på at tre små tomater som vi delte i tre
plutselig ble til 37 nye planter, så nå er vi spente på om noen klarer å få frem tomater på
dem. Ute i grønnsakshagen vår har kjøttmeisene planta gulrøtter, poteter og kjøttkaker (ble
jeg fortalt) så nå er vi spente på om der kommer frem en hel middag til høsten
Nasjonaldagen vår er en viktig feiring for oss. Her pynta vi barnehagen fint med våre
nasjonalfarger (rødt, hvitt og blått) på ulike måter. Vi sang nasjonalsangen og andre fine 17.
mai sanger, øvde på å marsjere, snakka om hvordan vi holder flagget når vi går, hvorfor vi
feirer 17. Mai, at vi er heldige som bor i et fritt land osv. 16. mai hadde vi vår egen lille
generalprøve. Da gikk vi i tog rundt opp på Svarttrostoppen og tilbake til barnehagen. Her
hadde vi leker som; potetløp, tautrekking, sykkelløp og erteposekasting. Og som seg hør og
bør pølser og is
Mai er en avslutningsmåned, her har hver gruppe sin egen lille avslutning den siste dagen
denne måneden. Førskolebarna vil fortsette litt til og ha sin egen lille høytidelige avslutning
og overnatting før de er ferdige.
Fremover nå har vi fokus på bondegårdsdyrene, for neste måned skal vi ha vår egen lille
bondegårdsdag her i barnehagen. Her vil vi ha ulike oppgaver og aktiviteter rundt omkring i
barnehagen og kanskje får vi litt besøk også
Dette gleder vi oss til

