
	  

	  

JUNI 2015 
Tema: ”Dyr og planter i nærmiljøet”  

Mål: ”Bli kjent med og få forståelse for planter og dyr i nærmiljøet” 
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MÅNEDSBREV FOR  HULDRENE JUNI 2015 

Hva har vi gjort forrige måned? 
Nå i mai måned har vi jobbet med temaet vårt ”dyr og planter i  nærmiljøet”. Det stadig nye planter og dyr i 
nærmiljøet å oppdage.  Vi prater om hva som hører hjemme i naturen vår og hva som ikke skal være der. Når vi 
har gått tur har vi hatt poser med til å plukke søppel i. Barna er ivrige etter å finne det som ikke hører til. ”Ekkelt” 
sier de når søppelet dukker opp. Noe av det vi finner og som ikke hører til i naturen eller i bosset tar vi med tilbake 
i barnehagen. Det er spesielt leker som vi finner. De kan brukes og vi leker med de. Viktig å vise barna at ting kan 
brukes på nytt og trenger ikke å bli kastet. Etter turen kaster vi søppelet de har plukket i containerne utenfor. 
Barna er veldig opptatt av bossbilen som skal komme å henter dette. På youtube har vi sett på bossbiler som henter 
bosspann og heiser de oppi bilen og tømmer. Mange ivrige og engasjerte barna daJ  

Ellers så har vi fremdeles lese økter og pratestunder om larven ”Aldrimett”. Vi har sett i boken og på bildene og 
laget larvene.  Noen av barna er veldig ivrig med å vise sin egen larve som henger  i garderoben. De peker på bilde 
som av larven ”Aldrimett” og så sitt bilde. Så de kan fortelle på sin måte uansett hvor stort ordforråd de har.  

13. mai gikk de eldste barna i tog bort til omsorgsboligene. Noen av beboerne kom ut og vi sang nasjonalsangen. 
Stian gikk først i toget og spilte trommer. På boomblasteren var det korpsmusikk, så det ble god 17. mai stemning. 
Før 17. mai malte vi 17. mai blomster som barna tok med seg hjem 

19. mai ble det tradisjonen tro fotografering i barnehage. Alt gikk fint og alle ville være med på bildetJ  

Det har vært noen bursdagsfeiringer nå i mai. Alexander ble 2 år 10. mai. Amir ble 2 år 15. mai og Tuva har blitt 3 
år 29. Mai. Hipp hurra for alle treJ  

  



	  

	  

Vi utforsker og undrer oss… 
 

 

Mye å studere… 

Markjordbær, skrukketroll, skolopendere, edderkopper, fiol, hvitveis, meitemark, 
karse, løvetann, bjørk, selje, maur, …  

Og mer skal vi finne nå som temperaturen stiger uteJ  

Kanskje finner vi larven Aldrimett… 

 

 

 



	  

	  

Hva vil vi jobbe med denne måneden? 
Da er vi kommet til juni måned. Vi jobber videre med  temaet vårt  ”Dyr og planter i nærmiljøet”. Dette er et veldig stort 
tema og vi skal derfor jobbe med dette fra nå og frem til juni. Temaet vil bli avsluttet med en utstilling sammen med 
blåbærbarna og maurtuen. Denne vil være klar til sommerfesten i juni. 

I dette temaet vil vi bruke skogen og nærmiljøet mer aktivt når vi ”jakter” på dyr og planter. På turene vil vi nå fremover 
se etter vårtegn, og se etter hva som begynner å komme opp av jorden. Vi lytter etter fugler og finner ut hva de heter. Om 
ikke lenge vil småkrypene begynne å livne til, og da kan vi få studert disse også. Spennende å utforske hvem som bor 
oppi skogen vår, i grøftekanten, i trærne, i buskene etc.  

Barna skal lære seg og ta vare på naturen. Vi prater om at vi ikke skal kaste boss og, vi kommer til å plukke boss når vi er 
på tur. 

Vi håper det blir litt varmere vær nå i juni, slik at vi får se litt mer av småkryplivet som finnes i skogen og nærmiljøet. 
Det blir også en tur til sjøen for å utforske hva som lever der. 

De eldste barna som er født i 2012 skal begynne på mosebarna til høsten. De vil derfor ha tilvenning på mosebarna 
mandags formiddager frem mot sommerferien. Vi vil da være sammen med barna fra maurtuen som begynner på 
mosebarna, og de som allerede går på mosebarna. De første gangene vil det være frilek, slik at barna får bli kjent med 
hverandre og den nye avdelingen. Etter hvert håper vi på å få til tur sammen med den nye gruppen som skal gå på 
mosebarna. Hvis noen lurer på noe angående overgangen til mosebarna, så bare gi en lyd. 

 

 



	  

	  

 

Noen viktige datoer denne måneden: 

3. juni foreldremøte kl. 18. 

4. juni avslutning for grupper på tvers. Det blir da tur til Strutsefarmen for Anna,  

           Anna-Linnea, Henrik og Tuva.  

7. juni blir det DUGNAD kl. 10-15. 

10. juni blir det sommerfest med alle foreldre kl. 15 -18. 


