MÅNEDSPLAN FOR MAI
Tema: Utforskende lek i uteområdet vårt, i skogen og fjæra vår
Mål: Oppleve, utforske og eksperimentere i lek og legge til rette for mangfoldige naturopplevelser sammen med barna
Uke
18

Mandag

Tirsdag

19

6.5
Alle gruppen har
17.mai forberedelser

7.5
Turdag for 3-åringene

20

13.5
Alle grupper har
17.mai forberedelser

21

20.5
Alle gruppene jobber
med tema: VÅR

14.5
Turdag for
3-åringene, sammen
med 5 barn fra måne
og Sol
Varmmat
21.5
Turdag for 3-åringene

22

27.5
Alle gruppene jobber
med tema: VÅR

28.5
Turdag for 3-åringene

Onsdag
1.5
Bhg stengt

8.5
Førskoledag på Sodin
Utedag for 3- og 4
åringene
15.5
Turdag for 4- og 5
åringene

Varmmat
22.5
3-åringene får besøk
fra Sol og Måne
Turdag for 4- og 5
åringene
29.5
Turdag for 4- og 5
åringene

Torsdag
2.5
Førskole:bokstaver og
tall
3- og 4 åringene har
aktivitet sammen
9.5
Førskoledag på Sodin
3- og 4 åringene har
aktivitet sammen
16.5
Vi øver på å gå i
17.mai-tog og har ulike
leker ute.

Fredag
3.5
Utedag for gruppe 1
Innedag for gruppe 2

23.5
Førskole:bokstaver og
tall
3- og 4 åringene har
aktivitet sammen
30.6
Kristi Himmelfartsdag
Bhg stengt!

24.5
Innedag for gruppe 1
Utedag for gruppe 2

10.5
Vi plukker søppel i
barnehagen og i
nærområdet
17.6
Hipp hipp hurra!

31.5
Planleggingsdag
Bhg stengt!

MÅNEDSINFO FOR MAI

Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor og den saganatt som senker drømme på vår jord….

April måned er over og mai er på plass. Etter flere uker med sommertemperatur, masse sol og varme dager ser vi at det er
værendring i dagene som kommer. Husk på å ta med fleeceklær, ullundertøy, pannebånd og tynne votter, det trengs kjenner
vi. Til stor glede for små og store ser vi at småkrypene og insektene er kommet tilbake til barnehagen, Vi graver, leter,
finner og studerer disse små dyrene med forstørrelsesglass og digitalt mikroskop. Så spennende å oppdage mønster, former
og hvordan dyrene ser ut på nærthold! Vi skal jobbe en god del med dette fremover, hvor vi har fokus på utforskende lek
både ute og på turene våre. Vi skal ta i bruk Ipad enda mer, ta bilder og lage både bøker og små filmsnutter på Ipad om det
vi ser og oppdager. I mai og juni kommer vi til å ha et tett samarbeid med Måne og Sol i forhold til overgangen for nye barn
til høsten. De skal både være med 3 åringene på turer og de skal komme på besøk inne på Askeladden. Dette for å sikre en
god tilvenning og knytte nye relasjoner før oppstart i august
Førskolegruppa skal jobbe med bokstaver og tall. Alle tre gruppene skal ha fokus på 17.mai forberedelser og på vårtegn
gjennom samlinger, lesestund, ulike aktiviteter og turer.

-Marit- Tonje- Torild -Kristine

