
                                                                                                                                   
 

 

                                      

Kom mai, du skjønne milde… ja, med ulltøy på       

 

Å samles rundt et bål gir ro og gode samtaler. En god start på dagen i lavo’n hele 

måneden. Det har vært samarbeid om å kløyve ved og allsang.   

Barn er gode til å stoppe opp og se detaljer i naturen. Det merker sikkert dere på 

familieturer. Naturen er variert og barn ser det lille, de ser det store og de ser det 

merkelige. SE, hvorfor har den vokst sånn? Hei, hvor ble det av vannet som var her? 

Dere, se, det ligner et hjerte jo. Naturen gir filosofiske samtaler. Naturen stimulerer 

barns nysgjerrighet og fantasi. Naturen gir mulighet for mestring.                                                                                                      

Barn møter naturen med hele seg. De kjenner, lukter og smaker, ja, hele sanseapparatet 

er i sving. Det er noe magisk i skogen når vi står helt stille og lytter til fuglesang.  

Bokfinken er en av de som synger for oss og rever sa: Bokfink, det var et morsomt navn, 

er den glad i bøker?  Det å sitte sammen å spise formiddagsmat og kjenne vårsola 

varme, ja det kjenner både liten og stor, er godt. Da er det fint å snakke om det en har 

på hjerte, om hvordan vi har det sammen, om skrubbsår, om ønsker, om dyr, om mat 

eller bare le, le sammen.                                                                                                                              

I lek blir kongler og pinner til dyr og troll. Kvister til hus, hytter og kjøretøy. 

Storfamilier lager seg mat med jord og blader. Skurker på rømmen og trær er de beste 

gjemmesteder som finns. Politi og tjuv, og barna løper over «stokk og stein». Doktorlek 

er gøy og på 1-2-3 blir pinne om til et stetoskop. Ja, det er fint i skogen vår.                             

Det var litt frem og tilbake om det ble praksisuker for studenten vår. Heldigvis kom 

Maren, og hun hadde oppgave med å bruke ulike naturmaterialer. En gyllen mulighet for  

fremtidens barnehagelærer å sette lys på hvorfor det er så viktig for barn å være i 

naturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                      
Det er så stille i skogen. Det er fordi trærne lytter.                                                                             

Og noen ganger når det blåser, hvisker trærne tilbake.                       

Månedsbrev 

Revehiet 

mai 2021 
 



I april har vi snakket om at vi er forskjellige og at vi liker forskjellige ting.                                                                                         

Noen liker rosa, andre liker grønt, noen er glad i katt og noen i dinosaur. Alle har noe å 

tilføre felleskapet. Dine meninger er like viktige som mine og vi venter og hører på 

hverandre når vi snakker sammen. Akkurat det siste øver vi ekstra på om dagen.        

Hva skjer hvis noen bare sier nei, nei til deg, eller hvis vi snakker i munnen på 

hverandre? En god regel, for både små og store er, hvordan vil jeg selv bli møtt eller 

snakket til? Når jeg er lei meg, når jeg er sint og har gjort noe jeg ikke skal , når jeg 

……   

Storefot                                                                                       

Vi har spilt Alias, hvor vi trekker et bilde og skal beskrive det for de andre. Det er en 

god språklek, også for hele familien forresten. Det er mye som skjer for Storefot om 

dagen, tannfelling og vekst i full fart, men viktigst av alt er fortsatt den viktige leken. 

Både Storefot ’er sammen, men også med andre barn. Det blir overnattingstur i juni. 

Hurra!                                                                                        

Rever og maidager!                                                                                                                           

Hurra for mange flaggdager. Her skal det gå unna! På Solplassen snakket vi om insekter 

og søtsaker. Da spurte en rev: Liker alle insekter sukker? Det vil vi forsøke å finne ut 

av. Røde fjær har satt poteter som nå er på plass i «hagen» vår. Skal si rever jobbet da 

vi fikk et lass med jord, for en innsats. Det blir mer såing og rever har mange gode 

forslag. Hva skjer i fuglekassene? Vi følger med. Vi ønsker dere alle en god mai måned.   

Mai smil fra to jubilanter og en ikke jubilant 😊😊😊 

 

                                                                                        

                               

  

               

 

 

 

 

Mai dager å merke seg: 

5.mai- Hurra for Koko                                                          

12.mai- Litt 17. mai på forskudd                                            

13.mai- Kristi himmelfartsdag                                            

14.mai- Planleggingsdag                                                                      

16. mai- Hurra for Sanna 6 år, bhg. feiring 18.mai               

17.mai- Gratulerer med dagen Norge!                      

18.mai- Storefot Røyse får besøk av lærere                             

20. mai- Hurra for Kim                                                                          

24.mai- 2.pinsedag 

Foreldresamtaler Røde fjær og Hiawata! 

Barnehagen skal fremme                        

vennskap og fellesskap 

Sosial kompetanse handler om å kunne 

kommunisere og samhandle godt med andre i 

ulike situasjoner.                                                     

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å 

være betydningsfulle for fellesskapet og å 

være i positivt samspill med barn og voksne.               

Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som 

de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å 
ivareta egne behov og det å ta hensyn til 

andres behov. 
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