MÅNEDSNYTT KARLSVOGNA JUNI 2018
Evaluering mai
Mai måned kom med fantastisk vær Plutselig ble det veldig varmt. Barna storkoser seg ute i sommerklær og joggesko og smører seg ivrig med solkrem. Nå
som det har vært så varmt er det godt å kunne kjøle seg ned med et bad. Barna har lekt mye med vann og vannapparatet i sandkassa har vært ofte i aktivitet. Vi
observerer mye god lek over lengre tid når vi er ute. Barna har tid og plass til å fordype seg i rolleleken.
16.mai var det vårfest på Gjettum Vi forberedte oss til 17.mai…. Vi sang «Ja vi elsker dette landet» og «Norge i rødt, hvitt og blått» Vi samtalte rundt dette
temaet, hvorfor feirer vi 17.mai? Dette resulterte i et tankekart der vi skrev ned barnas tanker. Mange fortalte at 17.mai er Norges bursdag. Barna fortalte også at
på 17.mai kan de spise så mange is de orker På fellessamlingen kledde Merete seg ut og solsikkene dramatiserte en historie om hva som skjedde for over
200 år siden og hvordan Norge fikk sin egen grunnlov. Etterpå gikk vi i tog rundt barnehagen. Vi øvde på å holde flagget opp og barna var gode på å rope:
«hipp, hipp hurra» med sterk stemme. Det var en fin opplevelse å gå i tog, spesielt når vi har vårt eget korps. Deretter var det leker i barnehagen som potetløp,
danseleken og sette hale på grisen. En populær aktivitet var å kaste våt svamp på Erlend! Til slutt spiste vi hamburger og is ute i fellesskap med alle
avdelingene.
Noe vi har jobbet med hele måneden er fagområdet antall, rom og form. Gjennom lek og aktiviteter oppdager og utforsker vi sammen blant annet matematikk i
dagligliv og i naturen. Dagtavla vår blir brukt der vi har fokus på tall, telling, visualisering og orientering. Eks: hvilket tall kommer etter 8? Hva heter dagen før
onsdag? Løvetennene og blåveisene har hatt gym grupper der kroppen og sansene har vært i bruk som har stimulert romforståelsen. Vi har introdusert sanger
og regler med tall, rytme, tempo og klang. Vi har spilt spill, blant annet lotto, og matematikk spill på ipad. Ute ved badebassengene har barna fått mange
opplevelser og erfaringer i forhold til mengde, tyngde og rom. Barna har fylt bøtter og kopper med vann. De har båret det med seg og helt over i andre spann.
Denne måneden har løvetennene vært på tur i skogen med Merete og Lise. Dette er ment som en øvelse til neste år da de blir solsikker Dessuten er det fint
med andre utfordringer og lettere å utvikle vennskap på tvers av avdelingene. Dette fortsetter de med i juni
Fokus i juni
Vi fortsetter fokuset på antall, rom og form. Vi er i gang med å klippe former i ulike fasonger, farger og størrelser der vi ser barna er opptatt av dette.
I denne varmen trenger barna solkrem og solbriller. Caps / solhatt er også veldig lurt å ha. Ta også med et navnet badehånkle slik at barna kan tørke seg
etterpå. Vi passer på å ta pauser fra sola underveis og tilby hvilestund ved behov. Barn kan ofte bli både slitne og såre i varmen. De er i stor aktivitet og det er
ikke alltid så lett for barn å regulere seg selv.
I juni vil det det bli mange bursdagsfeiringer da vi også feirer juli barna. Det er hyggelig å feire bursdag med gruppen man har gått sammen med dette året.
Barna er veldig glad i is, men bær og frukt er også noe vi ser barna liker godt

Albert skal flytte til Larvik, og har sin siste dag på Karlsvogna 22.juni.
Merete, Elisabeth og Toril har ferie i uke 27. Oda jobber som vikar på Karlsvogna fram mot sommerferien.

HUSK!!
13.JUNI: SOMMERFEST FOR HELE BARNEHAGEN. Fokus på solsikkegruppa som skal begynne på skolen.
Husk piknik kurv! Mer info kommer
UKE 27: REDUSERT ÅPNINGSTID; 8-15:30.
UKE 28, 29 OG 30: STENGT
UKE 31: VANLIG ÅPNINGSTID; 7:30-17.

Dette er siste månedsnytt jeg skriver før sommeren. Vi vil derfor takke for et flott år, og ønske alle en fin sommerferie

Sommerhilsen fra Toril, Elisabeth, Merete og Nina.

KARLSVOGNA JUNI
UKE
23

24

25

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

4.
TURDAG i nærmiljøet

5.
Solsikkegruppe - husk sekk
hver tirsdag

6.
Løvetanntur

7. Aldersdelte grupper,
fokus sosial kompetanse

8. Fellessamling

11. TURDAG i nærmiljøet
KARL SEBASTIAN 6 ÅR –
HIPP HURRA

12.
Solsikkegruppe

13.
Løvetanntur

14. Aldersdelte grupper,
fokus sosial kompetanse

15. Fellessamling
Løvetanntur
Feire bursdagen til Toril
(25/7)

18.

19.
Solsikkegruppe

21. Aldersdelte grupper,
fokus sosial kompetanse

22. Fellessamling
Løvetanntur

TURDAG i nærmiljøet

SOMMERFEST KL 16
20. Løvetanntur
FEIRE JULIA 4 ÅR (16/7)

ALBERT SIN SISTE DAG

26

27

25. TURDAG i nærmiljøet
FEIRE KAJA 5 ÅR (22/7)

26.
Solsikkegruppe

27.
FEIRE HEIDI 5 ÅR (26/7)

28. Aldersdelte grupper,
fokus sosial kompetanse

29. Fellessamling
FREDRIK 4 ÅR – HIPP
HURRA

2.juli
REDUSERT ÅPNINGSTID
8-15:30

3.juli
REDUSERT ÅPNINGSTID
8-15:30

4.juli
REDUSERT ÅPNINGSTID
8-15:30

5.juli
REDUSERT ÅPNINGSTID
8-15:30

6.juli
REDUSERT ÅPNINGSTID
8-15:30

