Hei alle sammen

Kom mai du skjønne milde. Fantastisk flott vær, spennende aktiviteter og
innholdsrike dager var fasit for mai måned. Nå venter sommerfester,
besøksdager og til slutt ferie rett rundt hjørnet.

Musikkprosjektet
Nå når mai er ferdig, avslutter vi også prosjektet vårt. Det har vært langt og
spennende, og vi har fått gjort veldig mye forskjellig. Ting som vi kunne fra før
og ting som vi aldri har gjort før. Barna har vært interesserte, involverte og har
vist veien for prosjektet helt siden starten. Vi har prøvd så godt vi kan å følge
barnas initiativ. Interessen for Hakkebakkeskogen kom fra barna og ble ett av
våre største fokus dette året. Instrumenter og musikk er alltid spennende, og
barna har fått prøve å spille på instrumenter, spille inn vennesangen og lage
musikkvideo. Sistnevnte var fokuset vårt i mai, og vi filmet barna i lek og mens
de sang vennesangen, og så fikk vi klippet det sammen.

Barna var spente og gledet seg til premieren. Vi rigget til med storskjerm og
lydanlegg på fellesrommet slik at hele avdelingen kunne samles å se filmen
sammen. Barna var tydelig stolte, og har spurt flere ganger om å få se filmen på
ny og på ny og på ny. Barnas utsagn om vennskap og lek ble grunnlaget for
teksten som ble skrevet i fjor høst. Når barna viste at de likte sangen prøvde vi
å bruke den mye. Når barna viste interesse for å synge sanger i mikrofon var
neste steg å spille inn sangen. Og når barna likte den ferdige sangen så passet
det jo bra med en medfølgende video. Forhåpentligvis et kjekt minne å ha, og
en spennende prosess å være med på.
Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Etikk, religion og filosofi

Turer
Med det flotte været i starten av mai fikk vi mulighet til å dra på en del kjekke
turer. De eldste på avdelingen ble invitert av Ulsnes Barnehage med på båttur
og lek på Stora Marøya like utenfor Egeland i Stavanger. Både båtturen og den
nydelige øyen bidro til den mest spesielle barnehagedagen på lenge, både for
oss voksne og barna som var med.

Vi fikk også muligheten til å dra på tur til både Stavanger og Sandnes bibliotek,
for å lese og låne bøker, og for å kose oss med matpakker og leke med vennene
våre.

Fagområder: Nærmiljø og samfunn, Natur, miljø og teknikk/teknologi, Kropp,
bevegelse, helse og mat, Kommunikasjon, språk og tekst.
Kyllingprosjektet
I starten av mai ble det også en midlertidig slutt på kyllingprosjektet. Etter å ha
sett at noe vokse og dermed fått store forhåpninger, så mistet vi dessverre de
to kyllingene som holdt på å vokse inni eggene. Dårlige forhold i kassen sørget
for at utviklingen stoppet og vi måtte gi opp. Heldigvis har vi nå fått låne en
skikkelige rugemaskin, som forhåpentligvis kan gi bedre resultater. Sammen
med barna klekte vi de aktuelle eggene for å se hva som hadde vært inni, og
det var et interessant syn. På den ene hadde et øye begynt å utvikle seg før den
døde. Barna ville se, selv om det var litt ekkelt. Mange synes det var trist, og
noen slet litt med å forstå at de var døde. Barna hadde mange spørsmål, og det
er viktig å kunne snakke litt om døden, uten at det blir noe skummelt.

Underveis snakket vi jo også med barna om at kyllinger er slik vi spiser, og at
ulike typer mat er levende før det havner i butikken og på middagsbordet.

Fagområder: Natur, miljø og teknikk/teknologi, Etikk, religion og filosofi
17. mai-feiring
I år skulle feiringen holdes i Dronningåsen Barnehage, og Gauselbakken
Barnehage skulle komme på besøk til oss. Barna var med å laget masse flott
pynt, slik at barnehagen vår var klar for besøk. De som ville fikk bli med å lage
håndavtrykk på vinduet, maiblomster og håndavtrykk til gjerdet og et stort
flagg til veggen utenfor døren. Selv om været ikke var helt med oss, virket det
som om barna hadde gledet seg til å gå i tog, og lot ikke regnet ødelegge for
humøret. Vi marsjerte, sang og viftet med flaggene. Kjempekjekt at så mange
kunne komme å heie på oss.

Etter toget var det leker, hinderløype og idrettsaktiviteter ute, før vi gikk inn for
å kose oss med pølser, is og medaljeutdeling. Veldig spennende å få medalje og
applaus.

Fagområder: Kropp, bevegelse, helse og mat, Nærmiljø og samfunn

Til info:
-Barnehagen stengt 5. juni (2. pinsedag)
-Besøksdag 6. juni 16:00-16:45
-Fotografen kommer 13. juni for å ta gruppebilder
-Sommerfest 14. juni 16:00-18:00. Prosjekthefter selges for 150,-Mail kommer om hvilke voksne fra Sverdet som er her i sommer og hva som
skal skje de forskjellige ukene i forhold til aktiviteter.
-Dette er siste tilbakeblikk for barnehageåret. Tusen takk til dere som leser og
gir tilbakemelding, det betyr mye! God sommer!
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