Månedsplan tiur mai
Uke 18

Mandag 2

Tirsdag 3

Onsdag 4

Revunger
ansvar for
fjøset.

Svømming fra kl.
12-14
Husk badeutstyr!

Dinosaurklubb
Bjørneklubb
3-årsklubb

Lek i
nærområdet

Uke 19

Mandag 9

Tirsdag 10

Onsdag 11

Tiur
ansvar for
fjøset

Svømming fra kl.
12-14
Husk badeutstyr!

Dinosaurklubb
Bjørneklubb
3års- klubb

Lek i
nærområdet

Uke 20

Mandag 16

Tirsdag 17

Onsdag 18

Bjørnunger
ansvar for
fjøset

Svømming kl.12-14

17.mai
Hipp hipp
hurra!

Lek i
nærområdet

Går 17.mai tog i
barnehagen. Ta
med flagg!

Uke 21

Mandag 23

Tirsdag 24

Onsdag 25

Revunger
ansvar for
fjøset

Lek i barnehagen

Dinosaurklubb
Bjørneklubb
3års-klubb

Tømming av
hyller!

Sykkeluke

Uke 22
Tiur
ansvar for
fjøset

Skolestartere
besøk på Østvang
10.15-12-15

Mandag 30
Svømming fra
12-14

Torsdag 5
Turdag

Torsdag 12
Turdag

Torsdag 19
Turdag

Fredag 6
Barnas valg

Fredag 13
Barnas valg

Fredag 20
Fotografering i
bhg!

Torsdag 26

Fredag 27

Kr.himmelsfartsdag
Bhg stengt

Planleggingsdag
Bhg stengt!

Torsdag 2

Fredag 3

Lek i
nærområdet

Tirsdag 31
Skolestartere
besøk på
Østvang
kl.10.15-12-15

Onsdag 1
Lek i
nærområdet

Turdag

Barnas valg

Datoer som er viktige:
-

Vi forsetter med å starte dagene ute og med frokost i sommerhuset. Barna må være
kledd for å være ute! Frokost fram til 08.00!
Til svømming trenger barna: Badeshort/badedrakt, shampoo, svømmebriller, håndkle og
jentene en kam til håret.

-

10.mai er det klart for dugnad fra kl.18.00-20.00. Mer info kommer!
Fra 18.mai så skal det være med en ungdomselev som heter Sara sammen med tiurene,

-

fram til 24.mai. Velkommen!
20.mai er det fotografering i barnehagen. Nærmere info kommer!
23.mai så skal skolestarterne på besøk på Østvang kl.10.15-12.15- svømming utgår,
grunnet bemanning og oppdeling av personal.

-

31.mai så skal skolestarterne på besøk på Østvang kl.10.15-12.15

-

Fra og med uke 21 så kan barna ta med syklene sine og hjelm. Da vil vi bruke disse
framover til korte og litt lengre sykkelturer i nærområdet.

Ny månedsplan for mai er klar. Dette er et utgangspunkt, men forandringer kan skje og vi
ønsker å ha rom for å være spontane å gjøre andre ting underveis.
MAI – 17.MAI – HIPP HIPP HURRA!!!!
Det er vår i luften og det er mye som skjer i rundt oss i naturen og solen har også vært på
flere visiter og varmer godt. Nå har vi solkrem tilgjengelig slik at vi kan smøre barna utover
dagen. Men vil at alle smører barnet sitt selv på morgenen slik at de har solkrem fra morgenen
av også når det er sol og varmt ute!
Vi har vært på vårt første svømmekurs med tiurene, og det synes de aller fleste var veldig stas
og ville gjerne være der enda lengre.
Fokuset er å bli trygg i vann og kanskje etter hvert noen knekker svømmekoden. Merk dere at
den 23.mai så må dessverre svømmingen utgå grunnet at vi ikke får helt endene til å møtes
siden det også er skolebesøk for skolestarterne samme dag. Men ellers så vil svømmingen gå
som planlagt om det ikke blir noe akutt sykdom i personalet disse mandagene.
Vi har også valgt å flytte turdagen til torsdager. Men dere trenger ikke å tenke på matpakke
det er en dag det er satt opp lunsj i barnehagen, så vi tar med mat i skogen! Men flasker må
de ha.
Jeg tenker at dere kan ta med en flaske som kan stå i barnehagen som vi kan vaske slik vi
gjorde tidligere, så slipper man å ta med flaske fram og tilbake hver dag. Men husk å merk den
godt!
Eller så er det jo mai, og det nærmer seg 17.mai, så vi lager litt enkel 17.mai pynt og skal gå
17.mai tog her i barnehagen på grusveien fram og tilbake og rope «Hipp hipp Hurra» Blir
servering av pølser og en liten is etterpå.
Så skal vi på turer rundt omkring med og uten biler.
KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
« I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og
organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal

støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge
til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra får å være sammen om å oppleve og skape
kunstneriske og kulturelle uttrykk» rammeplan s. 50
Siden vi er mye ute så er det naturlig å gjøre dette ute når vi er på turer eller når vi er ute i
nærområdet der vi kan bruke materialer vi kan finne i skogen, lære barna å være kreative å
kunne bruke det man finner rundt seg. Men vi har også muligheten til å gjennomføre
formingsaktiviteter utendørs også!
Så ønsker vi mai velkommen

Ida, Hege og Markus

