Periodeplan Lekestua, Skolestartergruppe

Mai 2021

14. Mai er det planleggingsdag og barnehagen er stengt.
Mai er en måned hvor det spirer og gror, vi vil plante solsikke for å se det spire og
utvikle seg. Barna vil oppleve at planter, dyr og insekter vil igjen bli synlige og dette gir
rom for undring og gode samtaler om kretsløpet i naturen.
Mai er det tid for feiring, og vi skal avholde en 17. mai feiring den 12 mai med markering av
nasjonaldagen. En form for tog i barnehagen skal vi ha selv med Corona tiltak, vi skal ha leker
og pølser og is. Vi skal øve på 17. mai sanger og leker i tillegg de de tradisjonslekene og
regellekene vi allerede bruker.
Vi jobber med eventyret av Alf Prøysen, geitekillingen som kunne
telle til 10. Her øver vi på å telle, og begrepene på de forskjellige
dyrene. Vi tar i bruk den tradisjonelle forteller teknikken, samt vi
bruker lydbok, film, dukketeater og konkreter. Å fortelle historier er
noe som er viktig for vår språkkompetanse, vi kan dermed ta del i
en samtale eller fortelle om dagen vår i barnehagen.
Kristensamling:
Vi snakker videre om hvordan Jesus viste seg for menneskene i forskjellige situasjoner frem i
mot kristihimmelfarts dagen.
«Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og
preger verdier, normer og holdninger.»
Vi fortsetter med flere turer i nærområde og her vil vi minne på at på onsdager trenger vi
matpakke til lunsj og vannflaske.
Musikksamlinger:
Vi øver på 17. mai sanger, og marsjerer etter disse. Så legger vi vekt på sang og sangglede i
musikksamlingene. Hurra!
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Mai kan være kan kalde dager og by på litt regn, så vi oppfordrer alle til å se an været og kle i
henhold til behovet. Det er fint hvis barna er riktig kledd når de kommer, vi skifter om
nødvendig i løpet av dagen. – og ta gjerne med litt ekstra skiftetøy så kan vi fylle kurvene
med, og en navnet solkrem. Barna bør være smurt når de kommer i barnehagen.
Vi har sett en økende trend at barn tar med seg leker og bamser i barnehagen, på grunn av
smittevern kan ikke barna ta med dette. Vi ber foreldre følge opp at leker ikke kommer
med.
Uke 18
Mandag 3.
Sangsamling
Samling:
Geitekillingen
Utelek

Tirsdag 4
Sang samling
Formingsaktivitet:
vår/ 17 mai/
geitekillingen

Mandag 10.
Sang samling
Formingsaktivitet:
vår/17 mai/
Utelek

Mandag 17.
Hurra for
Norge!
Bhg. er
stengt

Tirsdag 11.
Klubberne
hjelper til å
forberede
festen.

Onsdag 5.
Sang samling
m/Mette
Kristensamling:
Hva skjedde
Kristi
himmelfart

Uke 19
Onsdag 12.
17. mai
feiring. Tog,
leker, is og
pølser. Ingen
matpakke!

Uke 20
Tirsdag 18.
Onsdag 19.
Sang samling
Sang samling
Formingsaktivitet: m/Mette
Utelek
vår/ mai/
Tur til
geitekillingen
Herrebrøden
Utelek
utgår.

Mandag 24.
Pinse
Bhg. er stengt

Tirsdag 25.
Sangsamling
Samling:
Geitekillingen
Regelleker

Torsdag 6.
Fredag 7.
Sangsamling
Sangsamling
Kristensamling
Samling:
Formingsaktivitet: Geitekillingen
vår/ 17 mai/
geitekillingen

Torsdag 13.
Kristi
himmelfart
Bhg. er stengt

Torsdag 20.
Minirøris
Sangsamling
Utelek

Fredag 14.
Planleggingsdag
Bhg. er stengt

Fredag 21.
Sang samling
Formingsaktivitet:
vår/ mai/
geitekillingen
Utelek

Uke 21
Onsdag 26.
Torsdag 27.
Fredag 28.
Kristensamling Bevegelsesleker Sang samling
Sang samling
Minirøris
Formingsaktivitet:
m/Mette
Geitekillingen
vår/ mai/
geitekillingen
Utelek
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