
 

 

 

På gården får vi treffe sau og 
lam, amme kyr, kaniner, 
marsvin, høns, kyllinger, kalkun 
og påfugler. De har 15 hester i 
stallen og tilbyr rideturer for 
barna. 

                

Samling 
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MÅNEDSBREV FOR BLÅBÆRBARNA JUNI 2014 

Evaluering av måneden som har vært:  
Mai er over, og i begynnelsen av mai hadde vi fokus på nasjonalsangen vår, hvorfor vi feirer 

17. mai og flagget vårt i samlingene. I fagområdet etikk, religion og filosofi står det: Barna 

skal «få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner». (Rammeplan for barnehager 2011:47). 

Barna farget flagget i rødt og blått. De ble veldig flinke på hvilke farger flagget vårt har. De 

laget også fine 17. mai rosetter av papp og kreppapir i nasjonalfargene. 

16.mai gikk vi i tog til Skogstunet barnehage og eldreboligene på Flagget. Vi feiret med hot 

dog og is da vi kom tilbake. 

Tema: 

Barna har plukket naturmaterialer til bondegården sin, farget dyrene til 

bondegården og limt på naturmaterialene. De var veldig stolt over produktetVi har 

sunget sanger om dyr i samlingene og lest i boken «hva sier dyra» 

Barna har lært hvor dyrene bor ved å lage bondegård. 

 

Vi har øvd masse på Klatremus visa som vi skal fremføre på sommerfesten. Barna har lekt 

små mus. 

Sanger vi har sunget denne måneden er: 

 Blomster små 

 Alle barna klapper, hopper, vinker 

 God morgen alle sammen 

 Navnesangen 

 Kua mi jeg takker deg 

 Bæ bæ lille lam 

 Lille Petter edderkopp 

 Klatremus visa 

 Lille bukken bruse 

 Å han Ola, han gjekk seg en tur opp i Gudbrandsdalen 

 Eventyret om bukkene bruse og Rødhette har barna sett og hørt. 

 Vi har tryllet med fargene rød, grønn og blå 

 Nasjonalsangen 

 Jeg er en liten hvit and 

 Vi bygger oss en bil 
 

 
 

 



 

 

I utetiden er barna aktive og er blitt veldig flinke til å bruke hele området. Lunsjen og frukten 

blir ofte spist ute når det er fint. Vi har også benyttet oss av fotballbanen der vi lager 

aktivitetsløype og løper/sparker etter fotballen. 

 

 

 
 

Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

 
 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Nærmiljø og samfunn 

 Antall, rom og form 

 Kropp, bevegelse og helse 

 Natur, miljø og teknikk 

 

Vi går inn i den siste måneden med temaet vårt «hva sier dyra» 

Barna har laget bondegård, og denne måneden skal vi finne ut hva dyrene spiser 

og om dyrene er like/ulike. Vi skal dramatisere at vi er forskjellige 

bondegårdsdyr i samlingene. 

 

  

 
Hvordan dokumenterer vi det vi har gjort? Hvordan lar vi barna få være med og bestemme sin hverdag i barnehagen? 
Vi skriver «dagen i dag» og henger opp ting som vi lager i forbindelse med temaet og 
årstiden. Vi tar også bilder som legges ut på skjerm i gangen og på hjemmesiden. 

Vi lytter til barna og deres innspill og oppfyller ønskene der og då. Slik blir dagen i 
barnehagen mest mulig deres. 

Hvordan praktiserer vi målet med å være aktiv voksne? 
 

 Vi voksne skal være tilstede for barna ved å legge til rette for varierte 

opplevelser gjennom lek og fysisk aktivitet. 

 Vi skal være der barna er og på småbarnsavdeling er det viktig å være 

mye på gulvet. 

 Vi skal være der barna er ute. 

 Vi skal være støttende voksne i lek og samspill. 

 Gi barna ros og anerkjennelse for det barna mestrer. 

 Vi tar del i barnas lek og er åpen for barnas innspill. 

 Å gi barna en god opplevelse i lek. 
 

Praktiske opplysninger! 

 Bondegårdsbesøk på Sætre gården fra 09.00-14.00. 
Viktig at alle er kommet til kl.09.00 

 Sommerfest 11. juni fra kl.15.00-18.00 
 Sjekk at barnet har nok byttetøy. 

 Det kan være lurt å ha en ekstra lue liggende hvis den 
ene blir våt i utetiden. 

 Telefonnr.til blåbærbarna:94032848. 
 

 


