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Månedsbrev for Juni 

Endelig juni og sommeren står for tur. Ingen tvil om at sommeren er rett rundt hjørnet med de fine  

solskinnsdagene vi har hatt de siste dagene. Barna er helt i ekstase over at de kan gå bare i sko og ut 

uten jakke. Ekstra stas er det å ha på capser, solhatter og solbriller.   

 

Måneden som gikk- Mai 

I mai la vi ekstra fokus på fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Gjennom arbeid med kunst, kultur 

og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna bruker ulike teknikker og materialer til å uttrykke seg 

estetisk. På tusenbeinet har vi prøvd ut ulike materialer, eksempelvis har vi har tegnet med løvetann 

på ark og vi har malt 17. mai bilder med oppklipte doruller. De disse henger i garderoben dersom 

dere vil kikke  

Mai har vært en festlig måned. Vi har rukket å markere både id og 17. mai, dette var stas! Id er en 

muslimsk høytid som markerer slutten på fastemåneden ramadan. Vi markerte dagen med samling 

hvor vi så en musikkvideo som handlet om Id. Vi avsluttet samlingen med å få utdelt en fin presang 

av Fauzia. Tusen takk Fauzia! 17. mai markerte vi med å se på at Øyenstikkeren og Vepsebolet gikk i 

tog forbi barnehagen, før vi selv gikk i tog med flagg og 17. mai musikk inne på barnehagens område. 

Vi fortsatte festen med pølser, saft og is til lunsj.  

Barn er nysgjerrige av natur, de ønsker å utforske og finne ut av 

hvordan ting fungerer. I mai har vi hatt fokus på egenskapen 

nysgjerrighet. Vi undrer oss sammen med barna deres og vi finner 

ut av ting sammen. Barna har i mai fått være med på, og observert 

ulike eksperimenter. På tur i skogen fant vi ulike ting: steiner, 

blader, fjær og pinner, og tok de med til barnehagen. Her testet vi ut hva som flyter i vann. Vi fylte en 

bolle med vann, for deretter å slippe de ulike tingene oppi å se om de sank eller fløt. Spennende!  
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Måneden som kommer: Juni  

I juni skal vi ha fokus på fagområdet kropp, mat og helse. Barn i 1-3 års alderen er kroppslige i sin 

væremåte av natur. Det er gjennom kropp og bevegelse at barn lærer om seg selv, andre og miljøet 

rundt dem. De er aktive og bruker hele sin kropp i lek, vi ser det godt igjen i toddlerleken. Toddlerlek 

er når barna løper sammen frem og tilbake i ett rom, hermer etter hverandres «triks» og 

flirekonserter med lunsjbordet. Denne måneden skal vi ha ekstra fokus på den kroppslige leken. Vi vil 

legge til rette for utfordringer tilpasset barnas alder. Eksempelvis vil vi lage hinderløyper ute og inne 

med ulike vanskelighets grader, samtidig legger sesongen vi er i nå naturlig til rette for ulike typer 

kroppslig lek og utfoldelse ute.  

Gjennom året har gjengen på Tusenbeinet vært med på ulike aktiviteter rettet mot de ulike 

egenskapene: Omsorg, Hjelpsomhet, Nysgjerrighet, Samarbeid og Tålmodighet. I juni vil vi få en 

oppsummering av disse. Vi arbeider med ulike aktiviteter, historier og konkreter, tilpasset barnas 

alder for å bidra til å øke trivsel, utløse engasjement, og å bygge et positivt og solid selvbilde. Vi bruker 

historier som barna kan kjenne seg igjen i, noe som igjen øker overføringsverdien til egen hverdag. I 

juni vil vi møte «Lillesøster» i samlinger og grupper. Hun trenger hjelp til å løse ulike oppgaver og 

forteller historier rettet mot de ulike egenskapene. Når karakteregenskapene settes inn i daglige 

handlinger som det føres samtaler om, får barn og voksne et felles språk om det viktigste i livet. Dette 

felles språk utløser barn som vil praktisere, og voksne som fokuserer og anerkjenner disse 

handlingene.

 

Vi håper på sommermåneder med mye fint vær, minner om at vi ønsker at barna er smurt med 

solkrem når de kommer i barnehagen på solfylte dager. Ta gjerne en ekstra runde i skuffen på badet 

og i kassen i garderoben, og sjekk at banet ditt har nok skiftetøy for den kommende sesongen. 

Vi gjør oss og snart klart for nytt ett barnehageår. Åtte flotte, herlige barn er snart ferdige på 

Tusenbeinet. For dem er det mye nytt og spennende i vente på stor avdeling. Vi har nylig startet opp 

med besøk inne på øyenstikkeren for å bli kjent med rommene, de voksne de andre barna. Vi gjør 

dette for å gjøre overgangen til stor lettere. Hver fredag frem til sommeren, fra 9:30 vil de store barna  
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være sammen med gjengen på øyenstikkeren. For barna som blir igjen ett år til, blir det også mye 

nytt i vente. De går fra å være de yngste til å bli de eldste inne på avdelingen. Sammen skal det skapes 

nye relasjoner en ny gruppe inne på Tusenbeinet. Vi gleder oss! 

 

Neste år vil barna deres møte Else Dorrit (som har jobbet lenge i barnehagen, og for tiden er i 

permisjon), Marianne L.H., Karianne, Fauzia, Marianne M. og Jill på Tusenbeinet.  

 

Bursdager i sommer:  

- Hipp Hipp Hurrra for Julia 3 år 5. juli. (Feires i barnehagen samme dag) 

- Hipp Hipp Hurra for Helene 2 år 31. juli. (Feires i barnehagen tirsdag 3. august)  

- Hipp Hipp Hurra for Mads 3 år 2. august. (Feires i barnehagen samme dag) 

 

Hilsen fra,    

Gjengen på Tusenbenet v/ Mari 
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