
Månedsplan Tiur  Mai
Uke 18 Mandag 3 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Fredag 7
Tiur ansvar
for fjøset

   Turdag

Husk egen   
sekk!

Tur i nærmiljøet Vi deler i grupper:

Gr1: Lager 17.mai-
pynt

Gr2: 
Fjøs/kjøkkenhagen

Tur i nærmiljøet Barnas valg!

Uke 19 Mandag 10 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14
Bjørnunger 
ansvar for 
fjøset

Turdag

Husk egen 
sekk!

Vi deler gruppa i 
to:
Gr1:Jobber i 
kjøkkenhagen

Gr2: Lager 
17.mai-pynt

Vi har 17.mai leker
og går i 17.mai tog
i bhg.

Pølser og is til lunsj

Kr.himmelsfarts
dag

Bhg stengt!

Planleggingsdag

Bhg stengt!

Uke 20 Mandag 17 Tirsdag 18 Onsdag 19 Torsdag 20 Fredag 21
Revunger 
ansvar for 
fjøset

Sykkeluke

17.mai

Gratulerer 
med dagen!

Vi feirer 6års-
bursdag!

Sykkeltur i 
nærmiljøet

Sykkeltur i 
nærmiljøet

Vi feirer 
6års-bursdag

Sykkelløype i 
bhg!

Uke 21 Mandag 24 Tirsdag 25 Onsdag 26 Torsdag 27 Fredag 28
Tiur ansvar
for fjøset

2.pinsedag

bhg stengt!

Besøksdag på 
Østvang skole
kl.12.30

Vi deler i grupper:

Gr1: dramatiserer 
hakkebakkekogen

Gr2: Jobber i 
kjøkkenhagen

Sykkeltur i 
nærmiljøet

Barnas valg

Tøm hyller 
med klær!

Les over:

- Vask hender inne på avdeling og ta med sekken å kom opp til sommerhuset/ «Lille» haminga».

- Kommer man kl.08.00 eller senere så skal man være ferdig spist!

- Ha solkrem og solbriller i topplokk på sekken hele tiden! Så kan vi ta det fram når vi trenger det. 
Husk merk med navn!

- Det er lov å ta med sykler( husk hjelm!), om de skal så igjen i barnehagen, er det på eget ansvar!



Hei!

Tiden flyr dere! 

Jeg synes april har godt fort og det har vært mye som  har skjedd på bruket de siste ukene. 

En ting er jo at det har skjedd mye rundt oss i forhold til at det er mer liv blant fugler, insekter, 
blomster og solen har vist seg enda mer( håper bare den sure vinden gir seg snart!). Så våren er 
godt i gang!

Vi har også begynt dagene ute igjen, og det opplever vi har godt veldig fint og det er mye lek 
sammen på lekeplassen om morgenen til alle er på plass!

Det var jo spennende med alle de eggene vi hadde i rugemaskinen og vi har fått mange kyllinger som 
har vokt veldig fort som er trygt ut i hønsehuset for å bli enda større:)

Merk dere dagene barnehagen er stengt!

I uke 20 så er det satt opp sykkeluke for tiurene, men jeg tenker at dere kan ta med sykler utover
nå om det er ønskelig, men det er på eget ansvar om dere velger å sette igjen syklene over natten i 
barnehagen!

Men i uka som er satt av så er planen å ta turer i nærområdet og avslutte med en sykkelhinderbane 
på fredagen med en liten premie og mulig en is som belønning for vel gjennomført sykkeluke!

Som jeg har skrevet tidligere så er planen bare ett utgangspunkt, men vi ønsker å ha rom for 
spontanitet i hverdagen, dette vil innebære turer med bil i nærområdet og andre steder i Løten og 
omegn! Kjernetiden er fra 09.30-14.00

Vi skal forsatt gjennomføre danse-oppdraget som helsestasjonen har satt i gang, men det har blitt 
utsatt på ubestemt tid, men dere vil få info om når det vil bli, ble utsatt på grunn av nye 
restriksjoner før påske!

Årsplanen viser at vi skal se nærmere på fagområdet « Kunst, kultur og kreativitet». Da vil vi ha 
ekstra fokus på at det snart er nasjonaldagen vår og lager litt 17.mai pynt som barna kan ta med 
hjem. Vi vil også arrangere 17.mai leker i barnehagen, der barna kan prøve ulike 17.mai-aktiviteter.
Avslutter med med god lunsj og is etter lekene.

Kjøkkenhagen vil også være i fokus denne måneden og fremover. Vi skal så i kjøkkenhagen og gjøre 
den fint der.

Vi vil også ta opp tråden litt mer i gjen i forhold til «Hakkebakkeskogen». Vi skal se filmen igjen og 
gå igjennom hva som skjer i eventyret og så hadde det vært morsomt å laget små rollespill ute i 
skogen som barna selv skal dramatisere.

 

Så ønsker vi Mai velkommen!  


