Periodeplan for Lekestua.

Mai 2019
Rammeplan:

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til
å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltagelse i demokratiske fellesskap.
Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet.







Lek ute/inne og andre aktiviteter:
Etter sommerferien kommer de eldste barna fra Kosekroken over til oss. De fortsetter å komme på små besøk på avdelingen fremover i
tiden mot sommeren, er med på tur og er ute sammen med oss. Dette gjør vi for å lette overgangen fra små- til stor avdelingen.
17.mai feiring i barnehagen blir på tirsdag den 14. Dette blir en kjempefin ettermiddag med tog, sang, pølser, latter og kjempegod kake.
Vi øver på 17. mai sanger, og marsjerer etter disse så her fortsetter vi med rytme. Så legger vi vekt på sang og sangglede i musikksamlingene. Hurra!
«Klubberne» skal til Tistedal stadion for å være med på aktivitetsdag mandag 6.mai. Dette varer fra 10:30 - 13:30 Eget skriv er gitt ut!
På onsdager bruker vi områder i byen vår, slik som festningen, skogen «vår», Rød Herregård, Rødsparken, Busterudparken for å skape nye inntrykk og
opplevelser.
Huset blir malt og uteplassen oppgradert. I uteleken tar vi hensyn til det og det kan bli noen ekstra turer i nærområde.
Nå som det også blir varmere ute kan alt av vinterklær og -støvletter tas med hjem.

 Vi fortsetter med 60 minutter fysisk aktivitet og gode matopplevelser!
 Ønske om en foreldre-samtale? Si fra 
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.»

17.mai samlinger:
Hva er 17.mai, hvordan feires det,
hvilke sanger kan vi lære, hva er
demokrati, hva er en bunad,
hvordan ser flagget ut osv.








Viktige datoer:

6/5 – Aktivitetsdag for klubben
6/5og7/5 – Dugnad
14/5 - Feirer 17.mai i bhg
17/5 – Norges Nasjonaldag
18/5 – Justin har bursdag
25/5 - Ida har bursdag
30/5- Kristi himmelfartsdag
31/5-Planleggingsdag
Barnehagen er stengt!

Klubb
Klubberne hjelper med å
forberede 17.mai festen!
Ballaktivitetsdagen i Tistedal.
Klubberne og 2 voksne reiser fra
barnehagen kl. 9.45 
Utviklingssamtaler med
foreldrene angående
skolestarterskjemaer
Skrivedans Å lære å skrive gjør vi
på samme måte som å lære å
danse: frem, tilbake, til siden,
arme opp og ned. Vi holder
kroppen i balanse. Jo mer vi
trener, jo bedre går det.

Trafikk
Tarkus kommer til oss i
samlingene og er med på tur.
Han er et beltedyr som kan
veldig mye om hvordan man kan
bli trygg i trafikken. Dette er et
opplegg som er tilrettelagt for
barn i barnehagealder. Vi bruker
bilder, film, samtaler, musikk og
sanger. Er du interessert i hva du
kan bidra hjemme eller ønsker
mer informasjon, ta en titt på
www.tryggtrafikk.no

UKE 19: Mandag 6/5.
Klubberne tar bussen
kl.10.00 til Tistedal.
TTIF inviterer til
ballaktiviteter. Vi går
fra bhg.kl.09.45
Dugnad 17.00-19.00

UKE 20: Mandag 13/5

Tirsdag 7/5

Onsdag 8/5

Lekestua har møte fra 09.30Samling om «8.mai»
10.30
Vi går på tur til Rødsparken.
Gul gruppe på besøk
Husk matpakke, ryggsekk og
Suppedag
drikkeflaske.
Dugnad 17.00-19.00

Tirsdag 14/5

Onsdag 15/5

Torsdag 9/5

Fredag 10/5

Bakedag
Matdag:
Samling og forberedelse til Kyllinggryte med grønnsaker
17.mai
og fullkorn ris
Skrivedans
Vi planter blomster og gjøre
det fint til festen.

Torsdag 16/5

Fredag 17/5

Vi forbereder oss til Mai-fest i barnehagen med Vi går til ballbingen på porsnes, Bakedag
Norges nasjonaldag!
17.mai feiringen
og
har
aktivitetsdag
der.
tog fra Busterudparken til
Vi leker og koser oss før den HURRA
Husk mat, drikke og ryggsekk
bhg. kl.17.00
store dagen.
Skrivedans

UKE 21: Mandag 20/5

Tirsdag 21/5

Onsdag 22/5

Torsdag 23/5

Fredag 24/5

Kristensamling
Vi feirer Justin som har blitt
6 år på lørdag!
Hurra!

Lekestua har møte fra 09.3010.30
Uteleker som Paradis, stiv
heks og bjørnen sover
Gul gruppe på besøk

Turdag!
Elevene Marthe og Elise har et
opplegg i skogen vår.
Husk mat, drikke og ryggsekk

Bakedag
Uteleker
Skrivedans

Matdag:
Laks med poteter og
grønnsaker

UKE 22: Mandag 27/5

Tirsdag 28/5

Onsdag 29/5

Torsdag 30/5

Fredag 31/6

Kristensamling
Hurra for Ida som har blitt
5 år på lørdag!

Møtedag
Gul gruppe på besøk
Suppedag

Turdag!
Elevene Marthe og Elise har
et opplegg i skogen vår.
Husk mat, drikke og ryggsekk

Kristihimmelfartsdagen!
Barnehagen er stengt.

Planleggingsdag!
Barnehagen er stengt.

