Månedsrapport Juni ’22 Blåveisen
Fagområdet som har vært i fokus denne måneden har vært: Kropp, bevegelse, mat og
helse
Vi har denne måneden brukt kroppen vår på ulike måter. Vi har vært mye ute og hoppa,
klatra, sykla, løpt, rulla, gravd, huska, sklidd på sklia og i fjellet, pluss mye mer. Barna
øver på nye ting, ting som er vanskelige og ting som de ser andre kan, men som de ikke
er så gode på selv, men har lyst til å lære. Barna har også blitt flinke til å hjelpe
hverandre og vise hverandre hvordan ting skal gjøres. Det er gøy å høre når de skryter
av hverandre; «se nå klarer du det nesten. Bare litt til…. Eller; Jeg kan hjelpe deg!»
I tillegg til at kroppen skal øve seg på ulike aktiviteter trenger den også å øve seg på å
finne roen. Alle trenger en pause av og til og det er ikke like lett å finne denne pausen
når det skjer noe rundt deg hele tiden. Vi velger derfor å dele barnegruppa i mindre
grupper noen ganger, slik at de kan ha mer ro rundt seg i leken. Her er ofte mange
inntrykk som skal fordøyes og noen ganger er det godt å bare legge seg rett ned, lytte
til rolig musikk, ha noen som stryker på deg eller bare ligge å lytte. Dette kan vi også
gjøre ute på tur i skogen, stoppe opp, sette oss ned/legge oss ned og lytte etter skogen
sine lyder og kjenne etter hvordan kroppen har det akkurat nå.
Denne måneden her startet vi med å ha en fin bondegårdsdag. Her fikk barna møte fine
alpakkaer, de er skikkelig myke og gode å ta på, de fikk «hoppe i høyet», «kjørt»
traktor, «melka» ku, hatt bondegårdsbingo, kasta våte svamper på en ansatt. Her var
mye gøy å oppleve denne dagen og mange glade fjes.
En fin avslutning for skolestarterne hadde vi også. Her var det overrekkelse av bilder
fra barnehagetiden, egen ramme med dikt og bilder, rose, arbeidsbok og gode klemmer.
En rørende og fin stund med gode samtaler og minner.
Sommerfest i barnehagen har vi hatt med artisten Gaute Ormåsen som overraskelse.
Dette var startskuddet på vårt 20 års jubileum. Her var det god stemning med mat,
sang, kaker og lotteri.
Vi har også laga mange fine insekts-hotell til insektene ute, her er jo så mye spennende
å undre seg over og studere. For det er viktig å lære seg å respektere dyrene i naturen,
for noen av dem er jo med på å gjøre slik at vi får mat, som humlen for eksempel.
Nå er det noen som allerede har startet med sin ferie og noen skal snart slutte hos oss.
Vi ønsker dere alle en riktig god sommer og lykke til videre på ferden til dere som skal
begynne på skolen.

