REFLEKSJONSNOTAT FOR MAI 2022
Barnehageåret er snart over og vi har vært igjennom mange sesonger. Gjennom året har vi
hatt fokus på de forskjellige månedene og årstidene som kommer og går, blant annet på
morgenmøte. Vi snakker om hva som skiller årstidene fra hverandre, hva som skjer i naturen
og med været, hvordan man kan kle seg og hva man kan gjøre eller finne til de forskjellige
tidene.
Nå som våren slo inn for fullt har vi hatt enda mere fokus på den og hva den bringer med
seg. Insekter og planter er veldig spennende for tiden. Barna finner insekter eller blomster
og viser dem fram til oss eller hverandre med stor iver. De bruker det i lek gjennom hele
dagen; lager «hus» til insektene, «mat» som er planter eller pynter seg med blomster.
Og det barna interesserer seg for ønsker vi å jobbe mer med.
Vi har snakket mye om at insekter er levende vesener og at vi må behandle dem godt. Men
hva kan skje når man ikke gjør det? Noen kan bli redde å stikke og hvis man rister et insekt i
en boks så kan det bli skadet eller dø. Det er relevant for temaet vårt om vennskap og
empati.
Vi har også samtalt om at noen planter kan spises, men at man aldri skal spise noe man
finner uten at man et HELT sikker på hva det er, fordi de også kan være giftige!
Det er spennende å se på insekter ute i naturen. Sammen har vi observert flere typer og
noen ganger har insektene fått bli med inn på avdelingen for nærmere studie. Insektene har
blitt sluppet ut etter studering.
Vi fant noen flotte «Pokémon» kort på nett, de inneholdt bilder og informasjon om flere av
insektene og plantene som er sannsynlig at vi kan komme over her i vårt nærmiljø. Vi tok
kortene med oss på tur og gikk på insektsjakt.
Barn og voksne var superengasjerte! Vi lette høyt og lavt og fant mye rart.

I løpet av turene våre har vi erfart at vi finner langt flere arter enn vi har kort om og at noen
av kortene ble overflødig.
Erfaringen tok vi med oss til refleksjonsmøte. Vi kom frem til at vi vil fortsette å gå på
insektsjakt med barna, men vi endrer strategi. Istedenfor å ha med oss kort og lete etter
spesifikke insekter, så vil vi begynne å bruke kamera til å ta bilde av alle insektene vi finner.
Sammen med barna vil vi bruke bildene til å søke informasjon om det vi finner. Slik kan vi
sette søkelys på de insektene og dyrene vi faktisk finner, og som barnet da allerede har fått
kjennskap til i praksis.
Å inkludere barna i hele prosessen kan bidra til økt nysgjerrighet og interesse og tilegnelse av
ny kunnskap om natur og miljø.
Vi gleder oss til flere turer, innsektsjakt og ny kunnskap. Det blir spennende å se hvor barnas
interesser fører oss videre.

