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Månedsbrev for mai på Maurtua
Da er mai også over, og vi har kommet til juni måned!
Vi voksne fokuserer på å holde dagene fulle av lek, sosialt
samspill og glede over å kunne skape en god hverdag
sammen med de flotte barna på Maurtua, både i uteområde
av barnehagen og under de mange turene vi har hatt. Vi
har hatt fint vær denne måneden så vi har brukt mye tid ute
og gått på mange kjekke turer.
Barna inspirerer oss og er viktig for oss, derfor prøver vi å
gjøre alt interessant og fascinerende. Barn elsker å lytte til
eventyr og de leker eventyrene etter på. De synger sanger,
lese bøker om forskjellige historier, samler på forskjellige
ting og naturmaterialer. Vi lærer oss sammen navnene på
blomster, fugler og trær og vi lytter til lydene fra naturen.
Veldig kjekt at alle ønsket å ta imot tilbudet om foreldresamtale. Disse kom i gang i mai, og
ble gjennomført av Kari-Anne. Et godt foreldresamarbeid der vi sammen har barnets beste i
fokus er viktig for å sikre at barna får en god hverdag i barnehagen. Foreldresamtalen er en
viktig del av foreldresamarbeidet. Gjennom foreldresamtaler kan vi dele informasjon og
kunnskap om barnet som er til hjelp for å sikre god kvalitet i barnehagehverdagen til hvert
barn.
I Rammeplanen for barnehagen står det at; “Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal
alltid ha barnas beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for
barnets trivsel og utvikling.

Videre står

det:,, På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig
kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaring,
utvikling og læring ‘’ (Rammeplan for barnehagen s. 29)

Denne måneden gjorde vi oss klar til 17. mai feiring, så lærte vi oss mange fine sanger knyttet
til den dagen. Vi har laget norske flagg på forskjellige måter, det var maling, liming og
fargelegging med flaggets farger. Vi arrangerte en mai –fest i barnehagen før 17-mai, hvor vi
delte oss i små grupper og hadde ute aktiviteter. Vi hengte opp våre malerier med norske flagg
på, sang og ropte “hipp hurra!!!! “Denne dagen fikk vi også pølser til lunsj og spiste is med
latter, smil og glis.
Vi har jobbet med geometriske figurer som Pentagon og
Hexagon. Vi laget disse matematiske mønstrene og laget
landart ved bruk av naturmaterialer som kongler, pinner,
blader, mose og sand.
Mai er den måneden hvor vi nærmer oss slutten av
barnehageåret, det er derfor så viktig å starte tilvenning
inne på Gresshoppene med små skritt om gangen. Vi har
begynt å besøke Gresshoppene sin avdeling, og dette vil vi
fortsette med. Nå når vi er på grønt nivå, så vi kan være på
Gresshoppene og bli kjent med både barn og voksne.
I USB denne måneden har vi hatt fortsatt fokus på dimensjonene stillasbygging og på kvalitet
på tilbakemeldinger. Vi veileder barna ved å gi hint og verbal eller fysisk assistanse slik at de
kan få opplevelsen av å klare selv. Effektive tilbakemeldingssirkler hjelper barna til en dypere
forståelse av konsepter og motiverer barna til å fortsette å lære og utforske.
Takk for en god mai måned!
Hilsen Maja Sugier- Mydlo – konstituert barnehagelærer

Månedsbrev for mai på Gresshoppene
Hei!
Denne måneden på gresshoppene har det vært et spesielt fokus på 17. Mai. Da har vi som
forberedelser snakket om hva vi feirer, øvd på sanger, fargelagt flagg. Noen dager har vi til og
med øvd på å gå i 17-mai tog, selv om det ikke ble en slik feiring i år. Vi hadde også en egen
dag som vi feiret måneden mai. Da delte vi oss i forskjellige poster og hadde forskjellige
aktiviteter. Vi hadde blant annet kims lek, eventyr, laging av sommerfugler og
musikksamling. Barna fikk gå på de postene de ønsket selv. Det var ekstra stas da vi også fikk
pølser og is til lunsj!

Vi har i mai også hatt en del sang – og musikksamlinger.
Noen av de voksne spiller gitar mens vi synger de sangene vi syns er morsomme, noen sanger
øver vi også på å synge i kanon. Dette kan være utfordrende, men vi fortsetter å øve oss og
barna gjør så godt de kan. Da er det veldig gøy når vi får det til til slutt!
Innen USB denne måneden har fokuset vårt vært språkstøtte, dermed selv- og parallellsnakk.
Det vil si at vi har brukt språket aktivt sammen med barna og vi beskriver det vi selv gjør,
eller vi beskriver det barna gjør. Dette skaper en bevissthet for barna og kan gi mer forståelse
av ulike ord og ordforråd. Dette kan også bidra til at barna selv bruker språket aktivt i ulike
aktiviteter eller ting som gjøres.

Måling har vært vårt fokus innen matematikk denne
måneden. Vi bruker språket aktivt her og benevner størrelser,
målenheter sammen med barna. Vi sammenligner ting i
naturen og gjenstander vi ser på tur. Dette er et tema vi skal
fortsette å jobbe enda mer med i neste måned.

Diamantene har vært på turer til mange av barnas hus. Barna
har fått vært med på å vise veien selv og vi har tatt bilde av
huset deres. Det er kjekt å kunne vise frem hjemmet sitt.
Det er fortsatt noen få hus som gjenstår, men de tar vi når det
passer før sommerbarnehagen. Diamantene har fått utfordret seg i å gå lengre turer, men de
har vært kjempegode så lang og vi er virkelig imponert.
Stjernene har også hatt flere fine turer denne måneden. De
har hatt mange turer ned til stranda. Her er stjernene gode til
å se etter søppel på vårt vernede område. De har utforsket
mye spennende i strandkanten og finner ulike arter.
Stjernene har også brukt kristtornskogen til turer, der er det
kjekke steiner og trær å klatre i.
På gården denne måneden har vi hatt fokus på lammene. De
har kommet flere lam og barna har fått vært inne i stallen og
sett på dem. Vi har også fått plukket mye løvetann som vi
skulle gi til sauemor, (søye)barna ble enige om at dette
gjorde sauemor (søye) glad. På gården har vi også hatt litt 17-mai aktiviteter, men barna koser
seg også når de leker i trehytta eller graver i jorda.
I språksprell har vi jobbet med et spill om dyr, hvordan de ser ut, hvilket mønster de har, hva
de spiser m.m. Vi har også jobbet med ipad og et dyrespill her. Fokus har vært å samtale om
dyrene.

Med Vennlig Hilsen
Anette Myhre – Avdelingsleder
Lars Olaf Frøiland - Barnehagelærer

MÅNEDSBREV FOR MAI PÅ SKUKKETROLLET
Denne måneden har vi hatt 17 mai forberedelser. Vi har lest historier om
da Norge og Danmark skilte lag og om de to gode vennene Norge og
Sverige. Dette er to historier som er skrevet slik at det er lettere for barn å
forstå hvorfor vi feirer 17 mai. Vi har øvd på 17 mai sanger og fargelagt
flagget vårt. Vi har også tegnet hendene våre, der vi fargela med rødt, hvit
og blått og klippet ut dem ut. Disse pyntet vi gjerdet i barnehagen med. Vi
hadde mai-fest der vi leste om da snøen fikk farge, snakket og så bilder av vårblomster og
spilte terning bingo. Til lunsj «kjøpte» vi pølser i brød og is i «boden» til Katrine, Da fikk vi
litt 17 mai stemning også.
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal personalet invitere til ulike typer
samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål.
(Rammeplanen, 2017 s.48)
Boka vi har lest denne måneden heter ”Kjempen”, den handler om
en kjempe som gjør slemme ting og alle dyrene i skogen er redde for
ham. En dag faller kjempen og slår hodet sitt og husker ingenting.
Da han spør de andre dyrene hvem han er, bestemmer de seg for å
fortelle at han er snill, hjelpsom og god å passe på alle rundt seg,
dette fører til at kjempen blir snill og får mange gode venner.
På gården har vi fått to nye lam et hvitt og et grått og svart.
Vi har pløyd og plantet poteter, bønner og jordskokk ut i
åkeren. Vi har laget mat på bål, og vi fikk smake
skogsoppsuppe med pølsebiter i, dette falt i smak.
Sykkeldagen vi hadde var en suksess, alle syklet og
sparket frem og tilbake eller rundt feltet. Hadde noen
pauser innimellom og syklet og sparket videre. Abc
syklet også en liten tur med Brith i spissen.
Abc har vært på langturer til Hommersåk fjellet og
Skjørestad fjellet og på «biå» sammen med Ekorn.

Ekorn har vært på tur til «biå» sammen med Abc, gått til Eventyrskogen, Neset og Lifjell. På
Neset så vi etter froskeegg som vi har sett på tidligere og håpet på å se rumpetroll. Alt var
borte når vi kom bort, men vi fikk gode samtaler om hva som kan ha skjedd med
froskeeggene. Endelig har vi fått turen vår til Lifjell, denne turen har vi snakket om siden
vinter og har gledet oss til å gå turen med jakke og sko. Det smakte godt med premie på
toppen der vi nøt utsikten til Stavanger og Sandnes.
I språksprellgruppen har vi jobbet med ord som betyr motsatt av hverandre, og rime-ord.
I USB nå i mai har vi jobbet med selvsnakk og parallellsnakk -der vi beskriver det vi selv
gjør og det andre gjør. Målet kan være språkutvikling og bevisstgjøring hos barna.
Med Vennlig Hilsen Renate Vinningland (Avdelingsleder) og Renate M. Vier (Konst.
Barnehagelærer)

