Månedsinfo for mai, Karlsvogna

Vi koser oss og tilbringer mye av tiden ute. Vi har fått en forsmak på sommertemperaturer
og fikk luftet både shorts, kjoler og t-skjorter før det plutselig ble litt kaldt igjen. Sånn er det
med april, så det gjelder å ha litt av hvert når det gjelder klær på plassene, men de tykkeste
vottene, vinterskoene og dressene kan godt tas med hjem nå.
Ute i barnehagen lekes det mye forskjellig. Flere av barna holder seg mer oppe i
skogområdet i barnehagen nå som bakken er tørr og bar. Her «jaktes» det på insekter som
blir plassert i bøtter eller i en felles, gjennomsiktig plastkasse før de studeres nøye fra alle
kanter, ofte sammen med en voksen som kan forklare. Ellers så er lekehusene og
sjørøverskuta populære og her er gjerne barna dinosaur- eller robotfamilier. Barna har også
tegnet opp paradis på bakken med kritt, kastet ringer på ringspill og eksperimentert med
ulike måter å blåse såpebobler på.
Inne på avdelingen har vi til lettelse for noen beveget oss bort fra de skumle kjøtteterne og
over på de mer uskyldige planteeterne. Så nå kjenner barna også til Diplodocus,
Bracchiosaurus, Iguanodon, Ankylosaurus.. med flere. Det er viktig å bruke objekter som
barna kjenner størrelsen til for å linke opp mot deres matematiske forståelse. Visste du for
eksempel at hornene til en Triceratops var omtrent like lange som et barnehagebarn? Barna
kan masse, så om dere spør dem er det nok muligheter for å få et lite fakta-foredrag.
Ellers har vi trykket dinosauravtrykk på t-skjorter som vi skal på eventyrfesten/temafesten
vår i begynnelsen av mai. Vi har også laget en dinosaursang som vi skal fremføre for de
andre barna i barnehagen denne dagen.
Gruppene
Solsikkene har gått turer til stamplassen, bekken og blomsterenga. De har blant annet stekt
reinsdyrskav på bål og de har lært litt fakta om nær-skogen «vår». Solsikkene har også hatt
om sortering og har sortert hverandre etter øyenfarge, høyde, farge på klærne med mer. De
har holdt på med noen skoleforberedende oppgaver på kjøkkenet og har snakket om
samarbeid og respekt for hverandre.

Løvetennene.
Inne på onsdager i «Hjerteprogrammet» har vi snakket om hvordan man kan være en god
lekekamerat og inkludere hverandre i lek. Vi har gått tur til bekken, Trevelten og
Stamplassen, og vært på oppdagelsesferd i nærområdet innover i Vallerveien. Vi har sett
etter vårtegn som blomster, fugler og dyreunger, og vi har lyttet etter fuglekvitter og om vi
kan høre forskjell på lydene. Vi har sett en film om fugleegg som klekker og hvordan fuglene
mater ungene sine, og en annen om ekornunger. Vi hadde også en flott tur til Reptilparken i
Oslo der vi fikk nærkontakt med diverse skapninger. De som turte fikk også lov til å holde en
kongeboa og det var stor stas! Anbefaler de som ikke har vært der å ta seg en tur, det er en
super opplevelse for barna og en fin måte å studere kryp man ikke ellers ville ha hatt
muligheten til å se nærme på. Barna var eksemplariske å ha med seg på både T- banen og til
og fra. De fikk skryt av fremmede voksne som syntes de var veldig flinke.
Blåveisene har lekt at de er dinosaurer og lekt med plastelina, perlet og tegnet. De har gått
turer til fotballbanen og bekken der det alltid er stas å utforske fossilene. Barna har samlet
inn steiner i forskjellige former på tur som de har malt på. Blåveisene har også vært på besøk
på Sansehuset på Emma Hjort og der fikk de utforske musikk, lys, vibrasjon og diverse
følbare inntrykk. De hadde med seg pølser på termos og kjørte maxitaxi til og fra og hadde
en super dag.
Generell informasjon
Fremover må barna smøres hjemme før de leveres i barnehagen. Vi har solkrem på
avdelingen som supplement til egen solkrem.
Drikkeflasker brukes hele året, så alle barna må ha en flaske med vann tilgjengelig. Kasse for
oppbevaring av flaskene står på den lille benken i garderoben. Dere hjelper barna med å fylle
flaskene hver morgen. Pass på å ta dem med hjem for rengjøring et par ganger hver uke.
Gjelder skolestarterne:
3. mai skal Solsikkene som begynner på Levre på besøk til Levre skole
4. mai får Solsikkene besøk fra Løkeberg skole
9. mai skal Solsikkene som begynner Løkeberg på besøk til Løkeberg skole

6. mai har barna eventyr/temafest i barnehagen (kun barna)
9. mai er det foreldredugnad og oppgaveliste henger innenfor døren ved kjøkkenet. Her kan
man skrive seg opp på det man kan bidra med.
16. mai har vi vårfest (kun barna)
26. mai er Kristi Himmelfartsdag/ barnehagen stengt
27. mai er planleggingsdag

