Månedsrapport Mai 2020 Blåveisen
En rar men likevel utrolig fin Mai er over for denne gang. Vi har hatt alt i fra kaldt vintervær,
til varmt sommervær denne måneden.
Vi har likevel vært mye ute og kosa oss, utfordra kroppen motorisk, hodet med kreativitet og
undring, kjent på følelser når ting går bra og når det går mindre bra, når vi mestrer og når vi
synes at det er vanskelig. Vi har hatt ulike grupper og vi har som voksne rullert i gruppene for
å kunne gi barna ulike innspill og oss voksne et bredere blikk på barna, rutiner og
sammensetninger. En spennende måned på mange ulike måter med andre ord.
Vi har prøvd å vise dere med bilder hva vi gjør hver dag i de ulike gruppene. Håper dere har
tatt dere tid til å se på det vi har lagt ut på Kidplan. Da vil dere se alt det spennende som har
skjedd denne måneden.
Det å ha delt oss i grupper og der noen har vært ute og noen inne har vært en fin start for
mange. At vi jobber i mindre grupper er også positivt. Men det er ikke alltid like enkelt å ikke
få lov til å leke med den man vil, når man vil og det at en havner på ulike grupper i en uke er
heller ikke alltid like enkelt å skjønne. Men likevel har barna vært helt fantastiske på å godta
situasjonen som vi er i nå, og de har blitt super flinke til å vaske seg, holde seg til sitt bad/do,
bli i sine soner ute, komme med ønsker osv.
Ukene før 17. Mai ble brukt mye til å lage fin pynt i de norske fargene slik at vi fikk pynta
godt til den store dagen som vi hadde i bhg. Den ble kjempe fin, selv om den ble litt
annerledes. Kreativiteten blomstret både hos store og små i denne tiden. Mye av det vi
gjorde var også på innspill i fra barna.
Vi har hatt mange fine turer utenfor barnehagen i skogen som er rundt oss. Mange fine lekestunder, byggverk, utforskinger og undringer har det vært på slike turer. Tenk så heldige vi er
som har et slikt nærområde i denne tiden. Det har vært gull verdt nå, da vi har vært nødt til å
dele oss mye når vi er ute. Vi får et mye større område å være på og utforske, mestre og
lære å kjenne. Her er også mange spennende insekter som dukker opp på vår vei når vi er
ute. Alt i fra meitemark, humler, maur, orm, rumpetroll, biller, marihøner osv. og alt må
studeres og forskes på på ulike måter, både i forstørrelsesglass, insektsglass, i bøtter og i
vannpytter 😉 hvem spiser hva, kan den fly? Hva er kamuflasje? Hvorfor kan den ikke
svømme? Hvor bor den? Kan den sove? Hvor er øynene og munnen? Kan den føde? Vel
spørsmålene er mange, noen finner vi ut av og noen må vi bare lure på og tenke ut selv. Det
er spennende å være med inn i tankene og ikke alltid komme med svar, men undre seg over
det som er rundt oss og skjer.
Temaet «kropp, bevegelse, mat og helse» har vært i vårt fokus hele veien og har gått igjen i
alt vi har holdt på med, på ulike måter.
Vi gleder oss mye til å se hvordan Juni blir, da det nå ser ut til at vi kan få lov til å jobbe på
hele avdelingen igjen. Men med ulike smitteverntiltak fortsatt selvsagt.
Vi ønsker dere fortsatt en fin sommer 😊

