April på Blåveisen 😊
Vel denne måneden ble ikke helt slik som planlagt, men du verden hva vi har klart å få til
likevel 😊
Fagområdet vårt var: «Natur, miljø og teknologi»
Hjertevekstverdien: «Se hvordan andre har det og si hvordan jeg har det»
Etter å ha vært stengt ned i nesten hele April, var det mye som skulle på plass av nye regler og
rutiner, både for store og små Blåveiser. Vi fikk plutselig ikke lov til å leke der vi ville, med
det vi ville og med den vi ville. I tillegg så må man vaske seg hele tiden og holde
avstand….hmm…som en liten kar sa til meg i dag når han kom bort til meg og ville huske og
jeg ikke kunne ta han med, fordi han var i en annen gruppe; «Dette her er litt rart». Og jeg er
heeelt enig med han. Dette er rart, men du verden så flinke de fleste har blitt til å tilpasse seg i
denne tiden. Jeg er skikkelig imponert over alle små og store på Blåveisen. Vi hjelper
hverandre til å huske på og mye har blitt en rutine allerede.
Vi har brukt mye av denne første tiden til å snakke med barna om viktigheten av å vaske seg,
vente på tur, osv. Dukka «Henry» har også vært innom og fortalt oss om sine kororna-regler,
vi synger vaskesangen når vi vasker hender, vi står på smilefjesene når vi venter osv.
Vi ser i denne tiden at barna har behov for få leke ut alt det de har hørt om og opplevd. Der er
mange «hjemmekontor» og «pass deg for koronaen» leker som er på nå om dagen. «har du
sett proppene mine? Jeg skal på møte» Høres dette kjent ut 😉 Vi får mange ulike spørsmål,
som ikke alltid er like lette å svare på, men som vi finner ut av sammen 😉
Heldigvis så har været vært på vår side nå i oppstarten, slik at vi kan være mye ute. Dette er
godt for oss alle. Vi bruker bhg og skogen utenfor bhg mye i denne tiden. Naturen er en
kjempefin lekeplass, som vi slipper å vaske og sprite hele tiden. Her kan vi senke skuldrene
mer og vi ser at barna koser seg. De har en fantastisk fantasi og kreativitet, som blomstrer i
hyttebygging, undring og mye flott lek. Ta dere gjerne en tur i skogen og se om dere finner
hytta vår 😉 Her har noen fått prøvd både sag, kniv og øks for å kunne bygge den opp. Vi har
også hatt naturbingo og insekts-glass med oss. Det er mye spennende å undre seg over ute på
tur.
Vi prøver å bruke Kidplan flittig i denne tiden, slik at der får se hva vi holder på med. Legger
også ut bilder i album.
Ellers vil vi takke alle dere foreldre for et fint samarbeid, at dere er tålmodige og fleksible i
denne tiden vi nå er inne i. Dette setter vi stor pris på og det hjelper oss til å få til hverdagen
så godt som vi kan.
Vi går nå inn i Mai mnd, der det er mange tradisjoner som igjen ikke kan bli slik vi hadde
tenkt. Men vi jobber med å finne andre alternativer. Hva som skjer fremover vil dere få vite
mer om etter hvert!
Lag dere en fin Mai alle sammen 😊

