
Tilbakeblikk – Juni -2018 

Dagene går, og spesielt fort når det er vår og sommer. Vi er ute mye mer og slipper å ta på oss masse 

klær. Ute løper vi, kaster/sparker ball, sykler litt og kan grave og lage sandkaker i evigheter, og det 

uten å bli kald på hendene. Huske er også noe vi elsker – noen ganger blir det kanskje som en liten 

hvilestund? 

Sommerfest ble det i stekende varme. Koselig at så mange kom og så og hørte oss synge. De små er 

så glad i sanger og det er tydelig at de koser seg.  De blir stille med en gang de hører en sang, men 

det er ikke lenge før de prøver å synge med. Er det bevegelser prøver 1-åringene å være med, og da 

beveger hele kroppen seg.  

Ellers er dagene fulle av aktiviteter. Baking og matlaging vil alle være med på. Til sommerfesten ble 

det sjokoladekake. Det blir lettere å smake på nye retter når en har vært med på å lage maten. Å få 

skjære i laksebitene var gøy og fiskesuppa smakte veldig godt. Litt ekstra spennende med krutonger 

til – ristede brødbiter. Vi lager smoothie med frukt og litt yougurt i mikseren så får vi det, og da blir 

det fest. 

Det er fotball- VM og da måtte vi ha fotballkamp. Ivrige små føtter løp etter ballen, men det var også 

fristende å sette seg ned og plukke blomster. De som var med fikk medalje med 17.mai på sa Lykke, 

og da så hun på båndet den hang i (rødt, hvit og blått!) 

Å leke med puter er gøy og det har vært populært i det siste. Ansiktsmaling er også gøy, og når vi ser 

de store gjør det tør de «tøffe» små det også.  

Vi har markert ID. Da var vi alle samlet på hjerterommet. 

Med språket skjer det mye om dagen. Hver dag hører vi nye ord og vendinger. Fantastisk moro å 

følge med. 

Prosjekt  

Småkryp: Barn er interessert i det i alt som rører seg. Spesielt små kryp. Hailey sto og pekte opp 

under klatrestativet her en dag. Der hadde edderkoppen laget et fint nett. Edderkopper er det noen 

som er redde for. De har kanskje opplevd å gå på et nett og få den på seg, og da kan det være en 

voksen som har kommet med et lite skrik - eller? I Kulås er det maur og de bærer barnåler. 

Kjøretøy og biler: barna elsker å følge med på alle bilene i Oskar Pedersens vei. Utenfor gjerdet har 

det vært en gravemaskin som har ordnet en liten sti. Det var spennende også var den passe «stor». 

Turer: Vi har vært på tur til Borgarsyssel museum. Vi spiste matpakka, og koste oss ved dammen 

(hvor vi så etter fisk) og lekte rundt de store trærne og rundt de gamle kirkeruinene. «Genesis» 

beundret vi på hjemveien. Vi har også vært på tur med den fine El-sykkelen vår. Der er det plass til 

fire barn. Turen gikk til felleskjøpet, der var det spennende å se på traktorer. ‘’Oi oi seeee’’ sa barna.  

 Noen av barna skal over på stor avdeling etter ferien, det er Emma, Ebenezer og Emely. 

Mattis og Luliya skal bytte barnehage. 

GOD FERIE ALLE SAMMEN. 
 



  
              Morsomt med sykkeltur!                                               Barna ville ha penger i pengekassa si. 

 

         
Vi har besøkt byhagen der vi har vår egen blomsterkasse.    De små finner mye spennende å leke med. 

  

 

 


