Månedsplan for Måne og Stjerne juni 2018, “Et eventyr i luften” og sommerfest
Mandag 4.
TUR
Vi går til Ullandhaug
og leker i skogen der.
På veien synger vi
sanger til
sommerfesten.

Tirsdag 5.
FORMING
Stjernegruppen skal
på skolebesøk til
Madlavoll.
Månegruppen maler
sommerposer

Onsdag 6.
DRAGEVERKSTED
Første gang med årets
drageverksted. Vi
deler inn i grupper på
tvers av avdelingene,
blir kjent i grupper,
leker sammen og
planlegger hvordan
dragen skal se ut.

Torsdag 7.
DRAGEVERKSTED
Etter
morgensamlingen,
deler vi inn i gruppene
og fortsetter med
dragene.

Fredag 8.
Uke 23
KRISTENSAMLING Ukens gode hjelpere
Vi hører om når Paulus
var fange og skulle bli
fraktet til Roma i et
seilskip.

Oline &
Leonora

Havregrøt til lunch.

Stjernegruppen lager
sin egen drage,
sammen med Helge.
Resten av barna lager
drager i fellesskap. De
yngste leker med
vimpler og såpebobler.

Mandag 11.
Tirsdag 12.
TURDAG/SEILING DRAGEVERKSTED
Stjernegruppen skal
på seiltur med Helge.
Månegruppen skal på
tur og utforske en ny
skog ved siden av
Limabakken.

Etter
morgensamlingen
fortsetter i med
drager i gruppene og
leker sammen og blir
enda bedre kjent,
både store og små.
Samarbeid er viktig og
nøyaktighet - skal
dragene fly godt.
Vi må pusse klossen,
slik at den blir god å
holde i og sage merke
til tauen.

Onsdag 13.
BURSDAG

Hipp hurra for
Oline 5 år!
Bursdagssamling
og fest.

Etter bursdagsfeiring
blir det generalprøve i
menighetssalen

Torsdag 14.
SOMMERFEST
Vi gjøre klar til
sommerfest og pynter
og gjør klar i
menighetssalen, vi
må finne frem griller
og gjøre det fint før
gjestene kommer.
Velkommen til
sommerfest kl.17:00

Fredag 15.
Uke 24
KRISTENSAMLING Ukens gode hjelpere
En rik mann og en
rømt slave
Onesimus

Havregrøt til lunch.

Lisa
Emilie &
Jonatan
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Mandag 18.
Tirsdag 19.
BESØK OG DRAGER FORMINGA
Barna som skal
begynne på Måne &
Stjerne til høsten
besøker “stor
avdeling”.
Solstrålen får besøk
av barn som skal
begynne til høsten.
Siste innspurt med
dragene. Er det vind
ute, kan vi evt.
prøvefly dragene i
Himmelblå

Mandag 25.
TURDAG
Vi tar en tur til sjøen
og bader dersom
været er bra.
Kan vi klare å bygge en
borg med det vi
finner? Er det noen
dyr som kan bo i
borga?

Stjernegruppen maler
sommerposer, eller
gjør ferdig dragene.
Månegruppen maler
sommerbilde.
Vi pakker sekken til
turen - og husker å ta
med alle dragene!

Onsdag 20.
TUR TIL ORRE
Hele barnehagen
Himmelblå reiser på
busstur til Orre for å
lære dragene å fly i
god vind!
Husk egen sekk og
matpakke hvor alt er
lov!

Torsdag 21.
GRUPPEDAG
Stjernegruppen gjør
oppgaver i Trampoline
og prøver å bli ferdig
med de viktigste
oppgavene i boka.
Månegruppen har lese
og lekegrupper

Fredag 22.
Uke 25
KRISTENSAMLING Ukens gode hjelpere
Stjernegruppen skal
på Vikingkaupang og
lære om Vikinger og
tiden de levde i.
Månegruppen hører
om Johannes som bor
på en øde øy

Hannah
Mathea &
Jonatan

Havregrøt til lunch.

Tirsdag 26.
FORMING
Vi lager skjell og
steinbilde.
Vannlek ute

Onsdag 27.
FORMING

Hipp Hurra for
Espen som blir
4 år!
Bursdagssamling
og fest!

Torsdag 28.
Eksperimenttorsdag!
Professor Knallspeis
kommer på besøk og
skal vise noen triks.

Fredag 29.
Uke 26
KRISTENSAMLING Ukens gode hjelpere
Johannes får et syn
og ser en ny himmel og
en ny jord.

Havregrøt til lunch.

Leonora &
Oline

