
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måneden som gikk… 

April for forbi som en vind og med masse vind! 

Vi merker at barna er blitt større og har 

behov for tid og rom til sin egen lek. Det 

høres østlandsdialekt både her og der, og 

kreativiteten i rolleleken øker! 

 

I samlinger og på tur har vi blant annet 

hatt fokus på søppel, gjenvinning og 

kildesortering. Barna har fått høre eventyr 

og laget insekthotell og vært på butikken på 

Voll for å gjenvinne.    

 

Jørn har fortalt små fortellinger fra 

Kardemomme by og barna begynner å bli kjent 

med de ulike karakterene der. Mest spennende 

er det med løva til røverne og Tante Sofie 

som er så sint!  

 

FAGOMRÅDE: Nærmiljø og samfunn 

TEMA: 17. mai  

Nå vil vi utforske nærmiljøet rundt 

barnehagen enda mer. Det vil nok bli flere 

små turer, der vi tar med halve gruppen. 

Vi vil også fortsette med søppelsortering 

og gjenvinning da dette var noe både barn 

og voksne lærte av! 

17. mai nærmer seg og barna skal få 

begynnende kunnskap om hvorfor vi 

feirer, og kunne gjenkjenne flagget vårt. 

Vi vil høre nasjonalsangen og utforske 

tradisjoner knyttet til 17.mai. Og 

selvsagt blir det tog, is og konkurranser i 

forkant av den store dagen.  

«Mini 17. mai» for barna vil foregå 

avdelingsvis, onsdag 12. mai. 

Mer info kommer på tavla. 

 

Heiarop og sang 

Vasshus Gardsbarnehage, hei hei hei, 

ingen barnehage er som deg! Hurra! 

 

Vi roper høyt hurra, det gjør vi nå fordi, 

det landet som vi har er så godt å leve i. 

La flagget vaie fritt i rødt og hvitt og 

blått. Med korset der i midten er det 

kjempe flott! 

 

 

 

 

Fjos-dagen 

På gården er det kommet både 

kaninunger, lam og en geitekilling. Barna 

er gode å jobbe inne hos dyrene, måker og 

tømmer trillebåra, leier ut hestene, 

mater og finner vann til dem.  

 

Det er deilig å sitte med de myke små 

kaninungene på fanget. Vi fikk også være 

med å ”stå på rekke” når Tore skulle 

slippe ut sauene og lamma. Det var kult!! 

Kom mai du skjønne milde…  

Viktig informasjon 

Barnehagen er stengt 

13, 14, 17, og 24. mai pga fridager og 

planleggingsdag.  

 

Husk å smøre barna med solkrem før de 

kommer om morgenen. Vi smører de igjen 

etter lunsj.  

Nå når dere tar med drikkeflasker i sekken, 

må de tas med hjem og vaskes hver dag.  

 


