
Periodeplan, mai. Kosekroken. 

Da er vi i gang med mai måned allerede, og vi har mange spennende aktiviteter i vente! 

 

Først ut er feiring av nasjonaldagen vår, 17. mai. Det blir ikke fest med dere foreldre på grunn 

av smittevern, men fest blir det! Vi markerer dagen onsdag 12. mai i barnehagen. Lekestua 

skal gå i tog over bybrua, så tilbake over gangbrua der vi på Kosekroken står klare for å bli 

med den siste biten. Slik får barna både sett på toget, og deltatt i toget. Erfaringer fra en 

annerledes Lucia feiring i fjor, viste oss at for det yngste var det veldig interessant å se på de 

store barna gå i tog, det var trygt og godt å få observere på litt avstand. Festdager og høytider 

kan ofte bli overveldende for de yngste, så vi tilpasser dagen slik at det blir en god 

opplevelse. Småbarna er glade i rutiner og det de kjenner igjen, slik opplever de 

forutsigbarhet og oversikt i egen hverdag. Derfor blir vi med på den siste delen av toget, og 

tilbake i barnehagen har vi på Kosekroken typiske 17. Maileker, mens Lekestua har sitt eget 

opplegg. Til lunsj blir det pølser, og på denne dagen slår vi til med en is til barna også! Som 

en MER-barnehage som satser på sunn mat i barnehagen, har vi ikke søtsaker til bursdager 

gjennom året, men på nasjonaldagen skeier vi ut og tar oss en is. 

 

Torsdag 13. mai er det Kristi Himmelfartsdag, og barnehagen er stengt. Fredag 14. mai 

er det planleggingsdag og barnehagen er stengt. Mandag er det 17. mai, og barnehagen 

er stengt da også.  



 

I mai feirer vi både Kristi himmelfartsdag og pinse. I samlinger med fortelling fra bibelen 

velger vi å ha fokus på pinsen når den nærmer seg, og frem mot det jobber vi med det lille 

lammet som ble borte. Alle barna har hvert sitt lam med deres ansikt på, og vi bruker 

lammene til å formidle budskapet om å ta vare på hverandre, inkludering og hvor godt det er 

å være sammen. Hendelsene rundt Kristi himmelfartsdag er vanskelige for de yngste å forstå, 

men vi vil ha en bok med enkle bilder og tekst på avdelingen. Pinsen formidler vi som 

kirkens bursdag. Hva er en kirke? Hva gjør man i kirken? Vi vil også se på Immanuelskirken 

når vi er ute på tur.  

 

2. pinsedag er mandag 24. mai, da er barnehagen stengt. Denne datoen har dessverre ikke 

kommet med i årsplanen vår.  I årsplanen står det også feil datoer for dugnad, disse har blitt 

endret grunnet koronasituasjonen. Årets dugnad blir onsdag 26. og torsdag 27. mai, 

klokka 17.00-19.30, hold av en av dagene. Tidligere har det vært åpent for at barna kan 

være med, men i år går dessverre ikke det. Dere som har ett barn i barnehagen stiller med en 

foreldre en av dagene, dere som har to barn stiller med to foreldre en dag eller en foreldre to 

dager. Påmelding kommer.  

 

Fremover vil vi gå mye på tur, vi forsøker å få til tre turdager for Blå gruppe, og to for Lilla 

gruppe. Vi ser at også de yngste på Lilla gruppe har stor glede av turdager, det er med stolthet 

de tar på de gule vestene, og de vil ofte ikke gå tilbake til barnehagen når klokka nærmer seg 

sovetid. Når de setter seg i vognene igjen, og øynene begynner å glippe, kjenner de allikevel 

at det er godt å være på vei til sutten, teppet og madrassen. 

Videre vil dagene i mai være preget av fokus på dinosaurer og krokodiller. Barna har i lang 

tid vist stor interesse for disse dyrene, og vi vil nå la deres interesser speiles i lek, 



formingsaktiviteter og samlinger. Vi vil ha stasjonslek der vi leker ut fortellingen om 

Deinonychusen som ville skremme alle, men som til slutt selv ble skremt av selveste T-Rex! 

Skremmeleker som en videreføring av “borte-titt-tei" er en lek som er spennende for alle 

barna. Det er også lett å la seg rive med, og bli litt vel skummel, så vi voksne er 

tilstedeværende og veileder barna i å være oppmerksomme på hverandres uttrykk. Noen 

ganger er det kjempegøy at noen brøler, andre ganger sier barna med ord eller annet utrykk at 

de ikke vil. Det er god sosial trening å regulere seg selv i lek, samt å gi utrykk for at man ikke 

vil.  

I samlinger med språkfokus vil de få møte tre dinosaurer som skulle over brua, og under sitter 

det en krokodille. Kanskje er det den samme krokodillen barna til stadighet syntes de ser 

luske rundt på gulvet under lunsj.. Spennende er det i hvert fall! 

 

Er det noe dere lurer på, er det bare å spørre! 

Hilsen alle oss på Kosekroken. 

 

 

 

 

 

 


