Månedsrapport april 2022 Hvitveisen
Skogkanten barnehage startet april med en skikkelig aprilsnarr! Vi lurte barna og foreldrene
til å tro at dørene våre hadde gått i vranglås, slik at barna måtte leveres gjennom vinduet!
Vi håper alle fikk seg en god latter
I midten av april var det påske, og det markerte vi gjennom flere ulike aktiviteter. Blant annet
arrangerte vi en påskefrokost hvor barnas familier var inviterte. Det var veldig hyggelig å
kunne samles igjen, etter to år med pandemi og restriksjoner. Vi har også gjennomført en
felles påskesamling på tvers av avdelingene. Da fikk barna høre legenden om de tre trærne,
som er en fortelling tilknyttet kristendommen. Til slutt var det tid for å gå på jakt etter
påskeegg. Dagen før hadde barna lagt ut gulrøtter til påskeharen, og nå lå det igjen et stort
påskeegg fylt med sjokolade!
Ellers denne måneden har vi fokusert på fagområdet «Natur, miljø og teknologi» fra
rammeplanen for barnehagene, og der står det blant annet at personalet skal bidra til at barna
«opplever og utforsker naturen og naturens mangfold». Våren er en årstid hvor naturen er i
forandring, og barna kan få mange førstehåndserfaringer ved å oppholde seg utendørs. Det
kan være at de oppdager en hestehov som akkurat har sprunget ut eller en maurtue som
nettopp har våknet til liv. På Hvitveisen er vi opptatt av å være tilstedeværende i disse
opplevelsene, slik at vi kan hjelpe barna med å sette ord på det de erfarer. Vi undrer oss
sammen med dem, og støtter barna i deres utforskning av sammenhengene i naturen.
De aldersdelte gruppene har også fokusert på fagområdet. Svalene har blant annet fått besøk
av Blekkulf og Rocke Rolf, som lærte dem at det er skadelig for naturen å kaste søppel i
havet. Spurvene har blitt kjent med ulike dyr som lever i skogen. De har også funnet et tre
som de følger gjennom våren, og nå har greinene begynt å få knopper. Kjøttmeisene har også
et slikt tre, i tillegg til at de har funnet mange andre vårtegn når de har vært på tur. Hakkespettene har lett etter froskeegg, og de fant det til slutt! Videre har de gjennomført et klissete
eksperiment med potetmel og vann. De har også fått utelappen, som betyr at de kan være ute i
barnehagens uteområde uten voksne (men det er visse regler som må følges). Sist, men ikke
minst, så har hakkespettene fått besøk av 1. klasse fra skolen, og deretter har de selv dratt på
besøk til skolen.
Hilsen oss på Hvitveisen

