
 

TILBAKEBLIKK FOR SOMMERFUGLEN MAI OG JUNI.  

 

HVERDAGEN 

Hverdagen på sommerfuglen er fylt med aktivitet fra tidlig morgen til sen 

ettermiddag. Barna har mye de skal gjøre i løpet av dagen, leke – spise – leke 

både ute og inne, innimellom alle "gjøremåla» skal de også sove litt. Ikke alle 

har «tid» til å sove, men da sier vi ofte «dere trenger ikke sove, bare hvile litt». 

Hm, hvile det høres greit ut…….. barna klatrer opp i vogna – legger seg ned – og 

vips så sover de.  

Gjennom barnehageåret har det skjedd masse med barnegruppa og enkelt 

barnet. De har blitt selvstendige på mange områder – de klarer mere og mere 

selv.  «Barna definerer seg selv – gjennom valg, lek og gjøremål» og «Barn 

mestrer – når de får tenke og prøve selv».  Barna rydder opp etter lunsj, de 

største gjør dette selv og de minste med litt hjelp fra de voksne.  De største 

hjelper også de minste.   Vi har stort fokus på det at barna skal prøve selv eks – 

ta av skoa, jakka……vi voksne er tilstede – motiverer og veileder. Barna viser 

stor mestringsglede når de klarer selv.  

Mai og juni har vært en tid med mye fint vær – deilig sol og varme. Sol + varme 

= mye utelek. Barna på sommerfuglen elsker å være ute. Flere av barna vil ut 

med en gang de kommer til barnehagen – noen vil ikke gå inn først en gang. Nå 

er vi stort sett bare på den «store» uteplassen – det er der barna vil være. Selv 

de minste velger denne uteplassen. Den store akesklia er topp – klatre opp 

trappa – «se utover» - ake ned. Noen setter seg på rompa mens andre «kaster 

seg utfor» - på magen med hode først. Det er ikke fritt for at vi voksne får 

«hjerte i halsen» noen ganger, men ingen fare barna mestrer dette fint. 

Mestring – kroppsbeherskelse – glade barn. Sparkesykkel er en annen ting som 

er svært populært, - prøve – feile, flere barn har lært seg teknikken med å bruke 

sparkesykkel. Det er også flere som har lært seg å sykle på trehjulsykkel.   

 SOL + VARME = VANNLEK/BADING herlig!! Vann, vann og enda mere vann – jo 

mere dess bedre.  

 

 



 

 

 Vannlek  - vi bader både med og 

uten klær. Noen undrer litt – skal jeg 

sette meg ned eller ikke…… 

 

 

 

 

 

BURSDAGER  

Emma 2 år, gratulerer! 

 

TURER UT I VERDEN 

Vi har ofte små turer rundt i nærmiljø. Ser på det som skjer rundt omkring – 

graving – biler og busser – eller bare ut på oppdagelses ferd……. Barna på 

sommerfuglen er glade i å gå på tur. Bare det å skulle gå utenfor gjerde å hente 

noe er stas. Skateparken er det også spennende å besøke. 

«ut på tur aldri sur….!» 

FELESTUR til Appelsintoppen. 

HISTORISK TUR til Greåker fort. 

 



«FORM OG FARGE»   

Vi har laget 17.mai pynt som vi brukte i 16.mai –toget. Barna trykket hendene i 

– rødt – hvitt og blått, vi klippet ut hendene og festet de på en pinner. 

Det å klippe er noe barna har prøvd litt på – klippet i gamle ukeblader – mye 

fint å se på og snakke om. «Klippeteknikken» er ikke så lett  - vanskelig for små 

hender å  håndtere saksa, men vi 

prøver og vi øver. Klarer vi ikke klippe 

– vel så river vi litt. Barn og voksen 

«jobber» sammen….. Mye læring i en 

slik aktivitet, finmotorisk trening – 

språk og begreper – telle, tall og 

mengder. 

 

BØKER   

Bøker er stadig like populært. Det er ofte de samme bøkene barna vil «lese», 

men selv om vi leser de samme bøkene oppdager vi stadig nye ting – lærer nye 

ord. Noen av favoritt bøkene er: boka med biler og traktorer, telleboka, en bok 

om kroppen, en ord bok med mange fine bilder.  

Vi har mange fine «samtaler» om det vi ser i bøkene og vi tar ofte en sang eller 

to også. 

16.MAI 

16.mai feiring i barnehagen – barn og voksne gikk i tog. Mange foreldre, 

besteforeldre….. stod langs veien og så på. Det ble litt «trist» for noen å se 

mamma + pappa stå og se på  - flere av dere foreldre kom og gikk sammen med 

oss. Takk til alle som møtte opp 16.mai. Barn + personale koste seg med pølser 

og is etter toget.  

 

SOMMERFEST 

En hyggelig ettermiddag i barnehagen hvor barn, foreldre, besteforeldre og 

personale hygget seg sammen. Sommerfesten ble jo litt annerledes enn det som 

var planlagt – grunnet grill forbud, men kokte pølser + lomper smakte også. 

Noen av barna var også med og sang – barnas første opptreden på en sene.  



 

AVSLUTNINGSFEST 

Barn og personale på sommerfuglen 

hadde en hyggelig avslutningsfest 

inne på sona hvor vi koste oss med 

mye deilig mat. Mat som dere foreldre 

hadde laget og tatt med til 

barnehagen. TUSEN TAKK!    

 

 

Sommer i barnehagen betyr også at vi nærmer oss slutten på barnehageåret. Vi 

har hatt et fint år i barnehagen, med mange fine opplevelser, og det har vært 

fint å være sammen med deres barn – både «gamle» og «nye» vi har lært 

hverandre godt å kjenne. 

 Mange av barna skal flytte over til Stjernebarna fra høsten av. De som skal 

over på Stjernebarna er: Zuzanna, Tiril S, Eldin, Krrish, Timian, Lucas og Shaiya. 

Vi vil bruke sommeren til å bli bedre kjent på Stjernebarna. 

Tiril T, Emma, Glenn, Askil, Julian, Henrik og Shachin skal fortsette på 

sommerfuglen og de vil få «nye» venner. 

                      TAKK FOR I ÅR OG GOD SOMMER TIL DERE ALLE! 

 

                                        SOMMERHILSEN FRA SOMMERFUGLEN 

 

 

                                                           

 


