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Mai hos Ankeret
«Kom, mai, du skjønne, milde,
gjør skogen atter grønn,
og la ved bekk og kilde
fiolen blomstre skjønn!
Hvor ville jeg dog gjerne
at jeg igjen deg så!
Akk, kjære mai,
hvor gjerne glad jeg i marken gå! «
Mai kom, og med den mange fridager og et uvanlig fint vær. Selv om vi hadde mange dager
barnehagen var stengt, stoppet det oss ikke fra å ha en måned fylt med aktiviteter og glede.
Først og fremst skulle vi begynne med å øve på påkledning. Vi begynte
med å spørre barna om å finne skoene sine og da skjedde noe morsomt.
Barna var så vant med å ha på seg regnestøvler at noen faktisk ble litt sure
da vi endelig, skulle ha på sommer sko. Mange av oss prøvde også å gå
barbeint og dette viste seg i noen tilfeller å være behagelig.

På grunn av det fine været bestemt vi oss for å endre en del av våre dagsrutiner,
slik at alle fikk muligheten til å være mye mer ute og gjøre mest mulig ut av naturen
som blomstret når sola kom. Denne fleksibiliteten barnehagen tilbyr er gull! Det
kreves, selvsagt, at vi voksne er klar over våre roller sammen med barna, og at vi
kan både være fleksible og se aktiviteter på ulike vis. Da endret vi f. eks
finmotorikk aktivitetene fra å bruke pasta og flasker inne, til å plukke blomster og
steiner å prøve å legge dem i små hull. Og skifte fra en hånd til den andre, og gi til
andre barn.
«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av
naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og
læring.» (rmp, 2017). I mai fikk vi endelig å være mer tett på
naturen. Det var ikke så kaldt å sitte og legge seg på bakken. Vi
rullet på gresset og kjente på vann både i barnehagen og i sjøen. Vi
merket at med mindre klær på seg, prøvde barna seg på flere nye
bevegelser. Vi brukte frukthagen mer og barna brukte hele kroppen til å erfare terrenget på en
helt ny måte.

Selv om vi var mye ute, må jeg ikke glemme å fortelle litt
om den spennende boka vi leser nå; «Den lille musa leter
etter en venn.» Musa har blitt stor og barna har lært litt
om mus og krokodiller. Har du tenkt å gå tur i frukthagen
for å finne krokodiller der? Det gjorde vi også, på
sammen måte som vi gjorde med «Den lille larven aldri
mett» og «Den veldig travle edderkoppen». Barna er
veldig engasjerte i disse temaene og spesielt glad i alle dyrene som vi lærer om.
Vi håper at vi kan få flere fine dager og mange gode minner fra de flotte og kunnskapsrike
opplevelsene vi har hatt denne måneden.
Hilsen Fran
Pedagogisk leder hos Ankeret

MÅNEDSBREV RORET
MAI
Hei!
Da er vi i første sommermåneden, men det føles ut som om det har vært sommer lenge og
gjett om vi har utnyttet det fine været😊
Vi har virkelig fått brukt beina i mai, Kråkebollene har vært på masse flotte turer i nærmiljøet
der de har fått oppleve den flotte naturen og bruke kroppen sin. Sjøstjernene har gått noen
ganske lange turer denne måneden der de gikk til Kubbetjørn og til Sandnes.
Vi har vært på stranda, bada og vært på månetoppen, der vi har hatt med oss eventyr og
maling ut. Barna har virkelig kost seg på turene og leken har blomstret.
I begynnelsen av mai jobbet vi masse med 17.mai
forberedelser, vi leste eventyret om Norge og
Sverige, øvde på 17.mai sanger. Barna har hatt mange
fine refleksjoner rundt dette med å gå i tog, synge
sanger og det å være venner. Her har vi virkelig fått
inn kulturaspektet rundt grunnlovsdagen, der vi har
funnet ut om andre land også har en slik feiring som
oss på sin nasjonaldag.
«Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna, opplever
glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.» (Rammeplan, 2018).

Vi har jobbet en del med alle fagområdene
denne måneden men særlig «Kunst, kultur og
kreativitet» og Natur, miljø og teknologi».
Her har vi jobbet med å skape og bruke ulike
materialer for å skape. Vi har også hatt fokus
på å ta vare på naturen og alle insektene
rundt oss, vi har sett på bilder og snakket om
hvorfor det er viktig at vi har en rik fauna i
naturen.
Takk for en flott måned!
Med vennlig hilsen
Kine, Pedagogisk leder på Roret.

Månedsbrev for Lanternen
mai

Hei alle sammen ☺
På Lanternen i Mai har vi vært mye ute og kost oss i det fine været.
Abc har hatt avslutnings tur sammen med Eikenøtta til Dalsnuten, dette var stor stas og barna
syntes det var kjempe kjekt å bli kjent med nye barn fra en annen barnehage. Det var veldig
godt å komme opp på toppen for så å slappe litt av og nyte den fantastiske utsikten i det
nydelig været vi hadde den dagen. Etter vi hadde vært på Dalsnuten stoppet vi i skogen og
grillet fiskekaker i brød. Vi hadde eventyr stund med alle barna og alle barna var med på å
utforme eventyret underveis, så vi endte opp med en lapskaus av mange forskjellige dyr som
vi skulle lokke troll med, kjempe gøy.
Det blir i den forbindelse naturlig å dra inn kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet
som et felt vi har jobbet med denne måneden. Rammeplanen sier blant annet at barnehagen
skal legge til rette for:

bruke fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende
virksomhet ute og inne

møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunstog kulturopplevelser sammen med andre (Kd, 2018)

Etterpå ble det tid til litt
lek og samvær barnehagene i mellom, her gikk det mye i regelleker og klatring, kjekt var det å
se at barnegruppene fant hverandre ☺
Vi har jobbet med trafikk og trafikkregler på avdelingen nå i mai, i den forbindelse har
beltedyret Tarkus fått være med barna hjem, kjekt å se alt det morsomme Tarkus har fått
opplevd hjemme oss dere. Vi bruker disse fortellingene i samling på morgenene så alle barna
får høre om alt det spennende som Tarkus har opplevd, det er jo også ganske kjekt når barna
selv er med på og forteller om hva Tarkus har gjort sammen med de hjemme og på tur.
I mai har vi hatt spesielt fokus på samtaler rundt overgang til skole og om hva barna gruer og
gleder seg til i den forbindelse, mitt inntrykk er at de stort sett gleder seg til å begynne på
skolen. Mange som gleder seg til SFO og storesøsken og mange som gruer seg litt til lekser.
Er en fin gjeng og jeg tror det kommer til å gå veldig bra med dem ☺

Ellers på Lanternen har vi forberedt oss på 17. Mai, vi har malt flagg og sunget 17.Mai
sanger, så har vi hatt samling der vi blant annet har snakket om flaggets historie og Norge.
Vi har selvfølgelig vært mye ute på tur i det fantastiske været som vi har hatt, her har vi gått
alle til Kubbetjønn og vært en del på Hanabanen, hvor vi har spilt fotball og hatt andre
aktiviteter.
Vi følger ivrig med på fuglekassene våre i barnehagen og her bor det to familier med
blåmeiser. I en av fuglekassene er ungen blitt så store nå at vi kan stå under å høre på når de
skriker etter mat, er spennende å se hva fugleforeldrene bringer med seg i fuglekassen her går
det stort sett i store feite larver. Når dette kullet er ferdig blir det spennende å følge med på
om paret legger et nytt kull senere på sommeren. Fremover satser vi på at det blir like godt
vær, vi kommer til å fortsette med gode turer til steder og plasser som vi ikke har vært på før.
I språksprell har vi jobbet med eventyret «Rødhette og ulven», hvor barna har fått lekt med
konkretene og prøvd på å gjenfortelle eventyret selv. Vi har også jobbet med minnet vårt
gjennom memory spill på Ipad`en og Kims lek.
Ha en fortsatt strålende mai og en forhåpentligvis like fin juni
Mvh:
Christian Mikalsen.
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