Månedsrapport mai 2022 Hvitveisen
I april fokuserte vi på fagområdet «Natur, miljø og teknologi» fra rammeplanen for
barnehagene, og det har vi videreført denne måneden. I rammeplanen står det blant annet at
barnehagen skal bidra til at barna får «begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på
naturen». 3. mai hadde vi Rusken-dag, og da snakket vi med barna om hvorfor man ikke skal
kaste søppel i naturen. Rusken og RuskeSara kom på besøk, men Rusken kastet søppel utover
hele barnehagens uteområde. Barna ville gjerne hjelpe til med å rydde opp, og deretter
kildesorterte vi søppelet i fellesskap.
I rammeplanen står det også at barnehagen skal bidra til at barna «får kunnskap om dyr og
dyreliv» og «gjør erfaringer med bruk av teknologi og redskaper». På Hvitveisen er barna
veldig opptatt av insekter, og i løpet av denne måneden har det begynt å yre av diverse småkryp ute. Vi har en bok om heter «Småkryp», og denne har vi tatt med oss på tur. I tillegg har
vi også forstørrelsesglass som blir hyppig brukt for å undersøke det vi finner. På avdelingen
har vi bilder av forskjellige insekter, edderkopper, snegler og slanger, som barna kan studere.
Opplevelsene har ført til mange samtaler med barna, hvor vi har reflektert og undret oss i
fellesskap. Hva er det gule som kommer ut av marihønene? Hvorfor er det bare hunn-myggen
som stikker oss? Har meitemark egentlig øyne?
De aldersdelte gruppene har også fokusert på fagområdet «Natur, miljø og teknologi».
Svalene har vært på tur i skogen og samlet inn naturmaterialer, som de deretter har brukt i
formingsaktiviteter. Spurvene har fulgt med på treet sitt, som har fått blader i løpet av denne
måneden. De har også lagt ut søppel i naturen, som å se hva som skjer med de ulike
materialene over tid. Kjøttmeisene har alltid ansvar for kjøkkenhagen, så årets gruppe har satt
poteter og sådd gulrøtter. De har også gått på tur til treet sitt, og fulgt med på forandringene
som har skjedd. Hakkespettene har møtt hoggorm i skogen, og det var veldig spennende!
Ellers har de begynt å bli ferdige med trampolinebøkene, laget nøkkelringer av perler, og
skrevet en pakkeliste for overnattingen i barnehagen i juni.
I midten av måneden markerte Skogkanten barnehage nasjonaldagen med å gå i tog rundt
nabolaget 16. mai. Vi sang nasjonalsangen, hadde potetløp og tautrekking, kastet erteposer, og
spiste pølser og is. I forkant hadde vi forberedt oss ved å lage 17. mai pynt, snakket om hva
som skulle skje, og øvd på å synge og gå i tog.
Hilsen oss på Hvitveisen

