
Månedsbrev Juni 2020 

Så har vi kommet til juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev. Dette året har 

gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy :) 

Evaluering av mai 

På våren har vi vært opptatt av å se etter vårtegn. Vi har 

sett mange fine blomster, og barna er veldig flinke til å 

oppdage også de aller minste tegnene, som 

edderkopper, maur, snegler og meitemark.  

Denne måneden har vi hatt flere turer en vi pleier. Vi 

gikk på tur 2,3 ganger i uken. Oppdaget spennende 

lekeplasser. Vi ser at barna er blitt veldig flinke til å holde 

hendene når vi går turer. 

Små barn er veldig opptatt av dyrene  så vi går å besøker 

sauene, både de  i Jernaldergården og sauene og hønene som er naboer til barnehagen. 

Daglig er små og store opptatt av fuglene som vi ser, og som «snakker» sammen med de andre 

fuglene. Vi har sett på fuglene som flyr av gårde og finner mat. Avdeling fikk også nye bøker om 

dyr og kjøretøy☺  Et barn har funnet  på å finne figur dyrene fra bøker og det spredde seg fort 

på avdelingen. 

Barna ble også introdusert til sangleker i ring. Vi danser til sangene som: “Fløy en liten blå fugl”, 

“Danse i en ring”, “Buggi buggi”. Vi forenkler litt lekene slik at de passer til 2 og 3 åringer.  

 



Mål og innhold for juni:  

Denne måneden skal vi fokusere på småkryp og insekter. 

På varme dager tilbringer vi mye av tiden ute. Som jeg 

allerede har nevnt, så er barnas oppmerksomhet og 

nysgjerrighet rettet mot småkryp og insekter.  Det å 

finne en meitemark, maur eller bille er en begivenhet. 

Derfor valgte vi det som tema for juni.  Vi ser  nærmere 

på de som kryper under trestubber, mellom steinene 

eller  vever flotte spindelvev. Barna har allerede hørt 

historien om «Den Lille larven  aldrimett»,  forvandlingen 

fra larve til sommerfugl.  

Personalet i barnehagen skal oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og 

rytme (Rammeplan 2017, s. 48). Vi  benevner gjenstander og teller hvor mange frukter larven 

spiser. 

I sovetiden til de minste skal vi ta i bruk spillet Frukthagen/Kråkespillet som noen av barn 

allerede har spilt. Dette er et lærerikt spill som stimulerer fri lek, finmotorikk, læring av form og 

farge, og en første forståelse av regler.  

Månedens Sanger: 

Lille Petter Edderkopp, Jeg er ei lita marihøne, Larvens sang (bevegelsene til sangen kan dere se 

ved å åpne linken: https://www.facebook.com/watch/?v=685565878884014) 

Annet: 

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

med solkrem når de kommer til barnehagen på solfylte dager og  har nok skiftetøy egnet for 

sesongen: solhatt/caps, tynn lue og tynnere klær. Samtidig så vet vi at med det skiftende 

vestlandsværet må vi fremdeles ha både fleece/ullsett og regntøy liggende. 

Dette blir det siste månedsbrevet før sommeren. Vi vil takke for det flotte og erfaringsrike 

barnehageåret. Vi føler oss heldige som har fått bli kjent med både dere foreldre og deres unike 

barn. 

Da gjenstår det bare å ønske god sommer til alle! 

Mvh, 

Hristina, Ellen og Emilia 


