TILBAKEBLIKK - MÅNEDSBREV JUNI PÅ BJØRN

FOR EN FIN MÅNED vi har hatt på Bjørn i mai. Det har ikke bare vært en
forsmak av sommer, men ordentlig herlig sommervær så å si hver eneste dag.
😊 Tema for mai var fugler, blomster og insekter, i tillegg til feiring av 17.mai.

TURER: Bjørnebarna har vært på tur til Valumshagan og vært på insektsjakt. De
viser stor glede og engasjement rundt småkryp og vi har snakket om at vi må
være snille og forsiktige med dem. Flere av barna har plukket opp det fine med å
«slippe billa fri» - eller andre insekter. Så de får komme hjem igjen til der de
bor. Vi bare låner dem litt, ser på dem og undrer oss over hvor de bor, hva de
spiser og hvor de skal. «Kanskje den er mamman?», «Oi, der er en babyflue».
Det har vært mye fin prat og læring rundt insektstemaet.

I SKOGEN fikk vi oss en real maurerfaring. Det var ikke få maur der! Og noen
av maurene var litt vel innpåslitne. Vi fant også en død (halvspist) mus med
mange maur på. Der fikk barna et lite innblikk i «naturens gang» og vi snakket
om hvem som kan ha spist på den. Kanskje en fugl? Eller rev?

BUSSTUREN TIL NATURSKOLEN og oppholdet der var kjempepopulært.
Mange flotte lekeapparater laget av naturmateriale, tau-husker, store tre-på-radspill laget av tre, enorme spretterter vi kunne skyte tennisballer med,
vannrenner, balanseløyper og mye mer. Naturskolen ligger ved siden av Ajer
vgs og er åpent for alle barnehager i Hamar kommune. Alle er velkomne til å
bruke dette uteområdet også på kveldstid. Det er også gapahuk med tak der,
flere bålplasser og en lavvo. Anbefales! Vi i barnehagene har også tilgang til et
hus der med krakker og bord, og en stor utstilling av utstoppede dyr og fugler.

Barna fikk se på og ta på (!!) de utstoppede dyrene.
Naturskolen er ikke redd for at noe blir ødelagt. De blir glad for
at området blir brukt og lekeapparatene slitt.

SOMMERVÆRET har ført til mye fin lek med vann, både med båter, i små
basseng og spyling med brannslangen. Unga hyler av glede og spenning rundt
vannleken, så det er veldig stas.

TAKK for en kjempefin mai måned! Satser på at juni blir like varm og god som
mai.

HUSK SOLKREM OG NOK SKIFT! 😊

Hilsen Wenche, Anne Mette, Anne, Hege, Heidrun og Linn

