Månedsplan for Måne og Stjerne April 2018 Tema: Kroppen, våren og nytt liv
Mandag 2.
2 Påskedag

2. påskedag
Fri

Mandag 9.
Turdag
Tur mot
Ullandhaugtårnet og
skogen der.
Gå innom Krabat
barnehage å hilse på
høner, haner og folk.
Så ser vi hvor langt vi
kommer.

Tirsdag3.
Planleggingsdag

Planleggingsdag
Fri

Tirsdag 10.
Gruppedag
Stjernegruppen
begynner å lage
vannrenne bak kirken.
Språkgrupper om
kroppen.
Månegruppene tegner
rundt kroppen sin og
maler på tegningen.

Onsdag 4.
Turdag
Tur til en
skog/lekeplass i
nærheten. Vi deler i
grupper og prøver å
finne vårtegn.

Torsdag 5.
Gruppedag
Stjernegruppe skal
jobbe med trampoline.
Språkgrupper der
tema er kroppen vår.

Onsdag 11.
Torsdag 12.
Forming og matdag Gruppedag
Male vårbilder i
grupper. Vi maler med
gult og grønt - så blir
det skjønt.
Varme fiskekaker i
pitebarød med tomat,
agurk og dressing til.

Stjernegruppen er
med å lager
vannrenne.
Arbeider med
Trampoline mellom
slagene.
Månegruppen har
forskjellige leker med
fokus på kropp og
språk.

Fredag 6.
Kristensamling
Grøt til lunch
Hva skjedde egentlig
på påskedag? Hvem
kom til graven?

Fredag 13.
Kristensamling
Grøt til lunch
Hva gjorde disiplene
etter at Jesus var
død og hvem gikk
sammen med to av
disiplene på vei til
Emmaus?
Språkgrupper

Uke 14

Ukens gode hjelpere

Lisa Emilie
og Asbjørn

Uke 15

Ukens gode hjelpere

Leonora og
Nils
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Mandag 16.
Turdag
Tur til
Jernaldergården for å
se på lammene, leke
ved den store steinen
og gå på toppen med
utsikt.

Mandag 23.
Turdag
Tur til gården der
Jan, faren til Asbjørn,
arbeider. Der får vi se
hvordan gårdsbruk
drives i dag.

Tirsdag 17.
Gruppedag
Stjernegruppen skal
på naturhistorisk
museum der temaet er
fugler.
Leke, lese og
språkgrupper for
Månegruppene.

Tirsdag 24.
Gruppedag
Stjernegruppen på
besøk til Madlavoll
skole.
Månegruppen lager
papirbåter som vi
leker med ute.
Forhåpentligvis i den
nye vannrenna.
Språkgrupper om
fugler og vår.

Onsdag 18.
Forming & matdag
Vi leker med leire og
lager konglesau
Fiskepinner med
potetstappe og tomat
og agurk til.

Torsdag 19.
Gruppedag
Stjernegruppen
fortsetter på
vannrenneprosjektet.
Månegruppen planter
frø som de skal følge
med på og se hvordan
de vokser.
Språkgrupper om
våren, knopper og nytt
liv

Onsdag 25.
Torsdag 26.
Forming og matdag Gruppedag
Vi lager vår egen
potte av avispapir og
hyssing og planter
blomkarse.
Ovnsbakt rosa fisk
med pasta og brokkoli.

Fredag 20.
Kristensamling
Grøt til lunch
Vi skal høre om en
stor fiskefangst,
kjærlighet og når
Jesus dro til
Himmelen.

Uke 16

Ukens gode hjelpere

Andrea
Helen og
Danielle

Språkgrupper

Fredag 27.
Kristensamling

Stjernegruppen skal
lime knopper og blad
på ark og skrive navn
på dem.
Månegruppen skal
finne kongler som de
kan lage blomster av
og male.

Grøt til lunch

Språkgrupper om
fugler og vår.

Språkgrupper

Vi går i kirken der
Jane forteller om
Den Hellige ånd som
kommer til disiplene
og de kan tale i
tunger.

Uke 17

Ukens gode hjelpere

Regine og
Anna Louise

