Månedsplan for Måne og Stjerne mai 2018 - Vår, 17. mai og dugnad
Mandag 30.
Turdag
Vi besøker lam og
sauer på
Jernaldergården.
Vi tar med oss flora
og fuglebok og ser hva
vi finner av blomster,
og hvilke fugler vi kan
se… vi går gjennom
Gosenskogen og
plukker hvitveis.

Mandag 7.
Turdag
Tur til
Hundremeterskogen.
Hvor mange trær har
fått blader og
hvordan ser de ut?

Tirsdag 1.

Arbeidernes
dag.
Barnehagen er
stengt!

Tirsdag 8.
Gruppedag
Stjernegruppa jobber
med Trampolineboka
ute i hytta. Kanskje vi
får tid til å lage
vannrenna mer ferdig
også.
Månegruppene tar en
tur og ser om de
finner noen fine
blomster. Kanskje
noen kan lage
blomsterkranser.
Språkgrupper

Onsdag 2.
Aktivitetsdag
Hipp hurra for
Kaja 5 år! (1. mai)
Bursdagssamling,fest
og lek.

Onsdag 9.
Korpsdag
Vi lager
rytmeinstrument og
blåseinstrument av
brusflasker. Etterpå
går vi i tog og leker
korps. Vi bytter på å
gå fremst å drille.
Språkgrupper

Torsdag 3.
Gruppedag
Stjernegruppen på tur
for å finne flest mulig
forskjellige tresorter.
Månegruppene har
språkgrupper om
våren, fugler og nytt
liv. Det blir lek med
fokus på en
fuglefamilie sitt liv.

Torsdag 10.

Kristi Himmelfartsdag!
Barnehagen er
stengt!

Fredag 4.
Kristensamling
Velkommen til lapper
kl. 08:00
Vi hører mer om Kristi
Himmelfartsdag og
Pinsedag. Hva var det
Jesus sa at vi skulle
gjøre etter han hadde
reist til himmelen?

Uke 18

Ukens gode hjelpere

Samuel og
Kaja

Havregrøt til lunsj

Fredag 11.
Kristensamling
Peter og disiplene
helbreder syke og
forteller om Jesus.
Ikke alle liker dette.
Havrerøt til lunsj

Uke 19

Ukens gode hjelpere

Johan og
Oline

Månedsplan for Måne og Stjerne mai 2018 - Vår, 17. mai og dugnad
Mandag 14.
Dugnad
DUGNAD

Vi lager lapperøre og
salat og gjør klar til
dugnad i Barnehagen
Himmelblå.
Velkommen til dugnad
fra kl. 15:00. Kom
gjerne før om du kan

Mandag 21.

2. Pinsedag
Barnehagen er
stengt!

Tirsdag 15.
Gruppedag
Stjernegruppen lærer
mer om 17. mai og
grunnloven. Vi prøver å
lage vår egen grunnlov
og en papirblomst.
Månegruppene lager
sine egne flagg.
Språkgruppe om 17
mai.

Tirsdag 22.
Gruppedag
Stjernegruppen på
Maritimt museum.
Månegruppen skal
lære om noen fugler,
hva de heter og om de
bor i norge om
vinteren.

Onsdag 16.
17. mai tog
Vi går i tog i lag med
Rognebærhagen og
øver oss på å synge 17.
mai sanger. Her kan
de foreldrene som vil
få være med å se på.
Etterpå skal vi være
nede i Rognebærhagen
og spise is.

Onsdag 23.
Matdag/Språk
Vi lager fylte horn
Språksamling med
Randi Roalkvam

Torsdag 17.

Vi feirer den
flotte
nasjonaldagen
vår!

Fredag 18.
Kristensamling
Vi hører om Stefanus
men også om Filip og
den Etiopiske
hoffmannen.
Havregrøt til lunsj

Hipp Hurra for
17. mai!

Torsdag 24.
Gruppedag
Stjernegruppen skal
ha en liten prøve på
hva de kan og hva de
kanskje må øve litt på
til skolestart.
Månegruppen skal
prøve å lage hvert sitt
fuglereir.

Fredag 25.
Kristensamling
Saulus får se et lys på
vei til Damaskus.
Dette endrer hele
livet hans.
Havregrøt til lunsj

Uke 20

Ukens gode hjelpere

Christian
og
Jonatan

Uke 21

Ukens gode hjelpere

Mats og
Hannah
Mathea
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Mandag 28.
Turdag

Tur til Stokkavannet.
Prøve å finne noen
insekter og fugler som
bor ved vannet.

Tirsdag 29.
Gruppedag

Onsdag 30.
Matdag & Henry

Stjernegruppen skal
I samlingen lærer vi
jobbe med det som var førstehjelp av Henry
vanskelig på prøven de
gjorde på torsdag.
Vi lager deilig lapskaus
Månegruppene har
språksamling om våren.

Torsdag 31.
Trafikkdag
Stjernegruppen har
trafikkopplæring med
bruk av sykler, kritt
og hjemmelagde skilt.
Månegruppene har
språkgruppe om våren
og kan være med på
trafikklek etter lunsj.

Fredag 1.
Kristensamling

Paulus reiser rundt og
forteller om Jesus. I en
av byene blir han og
Silas satt i fengsel.

Uke 22

Ukens gode hjelpere

Espen og
Lisa Emilie

Havregrøt til lunsj

Denne måneden skal vi fortsette med våren som tema, synge vårsangene og høre vårdiktet “Frøet”, av Inger Hagerup. Vi skal synge 17.
mai sanger, rytmeinstrumenter og leke korps, øve på å synge, marsjere og holde flagget på en gang.
Randi Roalkvam kommer til oss to gange i mai. Hun veileder oss videre i hvordan vi kan holde gode språksamlinger.
Det blir Lappefrokost fredag 4.5 og dugnad 14.5. - Velkommen!
Sanger vi synger nå er: “Jeg gikk en tur på stien”, “Alle fugler”, “Lille Måtrost” “Hode, skulder, kne og tå” “Temk at nå er dagen her”
“Norge i rødt hvitt og blått” og “Ja, vi elsker” .

