
                                          JUNI PÅ MÅNE  2020 

 

Da går vi inn i sommermåneden juni, og kan legge en kald mai bak oss. Til tross for mange 

våte og kalde dager, har vi oppholdt oss mye utendørs, med spennende våraktiviteter. Sådd 

ulike frø, både blomster og grønnsaker. Vært på oppdagelsesferd i naturen, og funnet maur, 

mark, fugler, hvitveis, hestehov, løvetann, sol og skyer, og det som hører våren til. Vi har 

også hatt turbingo. Barna var veldig flinke til å leite og finne de ulike tingene som var avbilda 

på oppgavearket. (Hund, katt, fugl, rødt hus, en mann, en dame, banevogn, sykkel, hestehov 

osv.) Det ble også litt rom for 17-mai forberedelser, med sang, 17 –mai aktiviteter, tog-gåing 

og hurrarop. 

Vi forsetter med vårtema framover.  Satser på mange små turer i nærmiljøet i løpet av Juni, 

der vi ser etter vårtegn. Vi vil også ta flere bolker med naturbingo. 

Perioden som har gått, etter gjenåpning av barnehagen og en annerledes barnehagehverdag, 

har gått over all forventning. Barna har vært kjempeflinke til å innrette seg etter situasjonen, 

med leik i små grupper, på avgrensa områder med færre leiker enn før og faste voksne å 

forholde seg til. Vil også berømme dere foreldre, som innretter dere så godt etter situasjonen 

og viser stor forståelse og bidrar med full innsats i denne dugnaden vi er inne i. All ære til 

dere! Det gjør det enklere for oss alle å få dagene til å flyte, når vi klarer å samarbeide om 

dette. 

Barnehagen holder åpent i uke 28 og 32, for de som er påmeldt. 

Avdelingene, Sol, Måne og Stjerne slåes sammen, her i “gammelbygget”. Smittevern skal 

fortsatt ivaretas, så vi deler inn i smågrupper og følger samme retningslinjer som nå, disse 

ukene også. 

Barna i Askeladden blir ei egen gruppe, der oppe. 

 

Vil med dette ønske dere alle en god sommerferie. Til høsten begynner Paul, Severin, Sol 

Angelica og Johan fra Stjerne hos oss, vi gleder oss til å bli bedre kjent med dem.  

         

Hilsen damene på Måne  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


