Månedsrapport for Juni 2020
Da er det siste rapporten for i år. Etter denne kommer det ikke noe før i August.
Juni er alltid en måned der det er mye som skjer pga mange avslutninger,
sommerfester og tradisjoner. I år ble dette litt annerledes pga situasjonen vi er i.
Vi har fått gjennomført en Hakkespettuke, der alle våre skolestartere fikk sin
egen spesielle uke. Her fikk dem tatt spikkelappen, snekra sin egen krakk, vært
på besøk på skolen, prøvd å være ute aleine, hatt egen avslutnings-sermoni og
sommerfest på kvelden med sang. Så selv om vi ikke har fått gjennomført alt
slik vi pleier, så har vi fått til mye her 😊
Vil med dette ønske alle våre flotte skolestartere lykke til på ferden ut i nye
eventyr. Vi heier på dere alle sammen 😊
Den årlige bondegårdsturen vår ble i år i barnehagen. Her fikk vi en flott dag,
med mange aktiviteter. Vi fikk låne en stor traktor som vi kunne sitte i, en liten
gråtasstraktor til å kjør med, vi fikk «hoppa i høyet» på tjukkaser, «melka» ku,
hatt bondegårds-quis, hinderløype med poteter, sett og undra oss over mange
gamle bondegårdsting, dansa til fin musikk, spist pølser og lomper og is til
dessert. En annerledes dag spekka med mange fine opplevelser, latter, mestring
og glede.
Ellers denne måneden her har vi hatt mye fokus på kropp, bevegelse, mat og
helse. Vi har utfordra oss på smaker, vi har lukta på ting og prøvd å gjette hva
det er, vi har kjent på ulike ting, vi har snakke om følelser, vi har herma etter
bevegelser, snakka om hva kroppen vår trenger for å leve; drikke, mat, luft og
kjærlighet 😊, hvilken mat er bra for oss og hva er ikke så bra. Dette endte også
opp med hva fuglene trenger og hva plantene trenger for å leve. Så da måtte vi
jo lage en fuglemater og plante noen solsikker 😊
Vi er mye ute om dagen, leker i skogen og plasker i vannet nå som det er varmt.
Vi tar også pauser i fra sola og nyter dagene 😊
Håper dere får en flott ferie alle sammen og gleder oss til å starte på nytt til
høsten. Da får vi en fin gjeng i fra Skogstjerna inn til oss; 5 gutter, pluss en ny
gutt uten i fra 😊
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