Periodeplan
for
Mai og Juni 2019.

Nå er endelig våren kommet og det har blitt deilig og varmt i luften, blomster og blader springer
ut og dyr og insekter vekkes til liv. Så nå er det bare å nyte all den fantastiske utetiden vi skal ha
i barnehagen fremover.
Mai startes med 17. mai forbredelser. På kosekroken kommer vi til å bruke mye tid på å
forbrede oss til mai- festen som skal være den 14. mai i barnehagen. Vi vil på avdelingen
forberede oss godt til det å gå i tog og ikke minst korpsmusikken. Hele barnehagen pleier å øve
på å gå i tog ute i barnehagen i forkant av mai- festen, men vi på kosekroken vil også øve på
dette inne på avdelingen. Vi kommer til å høre på korpsmusikk i samlingene våre og øve på 17.
mai sanger, vifte med flagg og rope hurra. Det er godt for de minste barna å være godt forberet
når det skal skje noe nytt, ting de ikke husker at de har vært med på tidligere, slik at
opplevelsen blir positiv og hyggelig. Vi kommer også til å ha en del formingsaktiviteter med 17.
mai tema, og kanskje lager vi vår egne 17. mai sløyfe i år. Vi skal prate om hvorfor vi feirer 17.
mai, se nærmere på flagget vårt, snakke om hva vi tenker på når vi hører 17. mai, hva vi pleier å
spise på 17. mai og øve på noen sanger vi velger ut. Vi kommer også til å bruke mye bilder,
bilder av barnehagebarn som går i tog, av korps og bilder fra tidligere mai- fester i barnehagen
slik at barna kan se og forbrede seg på hva som kommer til å skje i barnehagen denne dagen.

I kristen samlingene er det historiene om " Jesus som møter disiplene ved Galileasjøen ", " Kristi
himmelfartsdag " og "Jesus som stilner stormen " som gul gruppe skal lære om og jobbe med.
Fokuset rund disse historiene vil være det det å kunne stole på hverander og føle seg trygg.
Dette kommer vi også til å ta med oss inn på avdelingen og sette forkus på for alle barna. Det at
man skal kunne stole på både andre barn og voksene, å være sikker på at det er noen der når
man trenger trygghet og hjelp. Dette er også veldig viktig for barna fra gul gruppe som skal inn
på stor avdeling etter sommeren, at de føler seg trygge og at de har noen de kan snakke med
om de skulle føle seg utrygge.
Gul gruppe kommer til å fortsette å være med på lekestua når de har avdelingsmøte på
tirsdager. Og de kommer også til å bli med lekestua på tur på onsdager. Dette er en fin måte å
bli kjent med både barna og de voksene på lekestua, slik at det blir en trygg og fin overgang
etter sommeren.
Etter at 17. mai forbredelsene er over, kommer vi til å starte med litt små prosjekter på
avdelingen. Vi ser at barna er utrolig opptatt av alle de små insektene som begynner å kravle
rundt ute. Derfor har vi planer om et lite insektsprosjekt nå før sommerferien. Vi kommer til å
dele avdelingen i to grupper, der gul gruppe jobber sammen og resten av barna er en gruppe.
De minst på avdelingen kommer til å jobbe med "lille larven aldri mett" som utgangspunkt. Den
lille larven som spiser seg stor og mett og blir til en vakker sommerfulg. Vi kommer til å lese
boken for de minste, bruke konkreter når barna hører historien. Vi vil også bruke tegn til tale,
slik at man kan lære seg tegnene til maten den lille larven spiser. Vi lærer navnet på de ulike
fruktene og mate larven spiser, noen ting kjenner barna fra før, mens andre er kanskje nye for
mange. Vi håper også vi kan finne sommerfugllarver når vi er ute i barnehagen eller på tur, og
sommerfugler er vi sikre på at vi kommer til se.
I gul gruppe kommer vi til å bruke mer fakta bøker om insekter. Vi går på leting både i
barnehagen og når vi er på tur og ser hvilke insekter vi finner, og kanskje vi kan fange noen og se
litt nærmere på dem. Hva heter de, er det en bille eller en larve, hvordan vet man at en
edderkopp er en edderkopp?Her er det mange spørsmål vi sikkert vil ha svar på. Kanskje vi

kan prøve å bevege oss som noen av insektene, åle oss som larver og mark, eller late som vi flyr
rundt som fluer og sommerfugler. Vi skal undersøke, finne svar, undre oss sammen og lære mye
nytt både barn og voksene. Vi kommer til å besøke insektshotellet på Rød herregård, og ikke
minst bikuben som står der. Her kan man virkelig få se på nærthold hva biene driver med,
kanskje smaker vi på litt honning også. Her vil vi hele tiden ha konkreter når vil lærer, vi har
insektene foran oss når vi lærer om dem. Vi kommer også til å se nærmere på hvilke insekter vi
kan finne tegn til, og se om vi sammen kan lære oss de ulike tegnene.

Datoer som er viktig å merkes seg i mai og juni:


Dugnad mandag 6. og tirsdag 7. mai, husk å skrive dere på liste som henger i gangen vår.



Mai- fest tirsdag 14.mai, toget går fra Busterudparken til barnehagen kl. 17. 00, så møt
opp kl. 16. 45. Det blir taler, sang, pølser, kake, is, leker osv... i barnehagen denne dagen.
Festen avsluttes kl. 19.00



Fredag 17.mai: barnehagen er stengt.



Torsdag 30 mai, Kristi himmelfartsdag: barnehagen er stengt.



Fredag 31 mai, planleggingsdag: barnehagen er stengt.



Mandag 10 juni, 2. pinsedag: barnehagen er stengt.

Uke 19
Mandag 06.

Tirsdag 07.

Onsdag 08.

Torsdag 09.

Fredag 10.

Turdag, hele avd. går
på tur, husk
drikkeflaske og
matpakke.
Vi går på tur til
parken.

Vi holder på med 17.
mai forberedelser.

Vi holder på
med 17. mai
forberedelser.

Vi holder på med
17. mai
forberedelser.

Vi holder på med 17. mai
forberedelser.

HUSK MATPAKKE
HVER MANDAG
😊DUGNAD.

Suppedag.

DUGNAD.

Turdag, gul
gruppe, vi blir
med lekestua på
tur.

Gul gruppe har
kristensamling.
Kosekroken møte
fra 11.30-12.30,
Lekestua er med
våre barn.

Matdag- kyllinggryte ned
grønnsaker og
fullkornsris.

Uke 20
Mandag 13.

Tirsdag 14.

Onsdag 15.

Torsdag 16.

Fredag 17.

Turdag, hele avd. går
på tur, husk
drikkeflaske og
matpakke. Vi går til
skogen vår.

Vi holder på med 17.
mai forberedelser.

Vi holder på
med 17. mai
forberedelser.

Vi holder på med
17. mai
forberedelser

17. mai: barnehagen er
stengt.

HUSK MATPAKKE
HVER MANDAG 😊

Suppedag.

Gul gruppe er med på
lekestua og blir kjent.

Mai- fest i
barnehagen. Toget
går fra
Busterudparken kl.
17.00

Turdag, gul
gruppe, vi blir
med lekestua på
tur.

Gul gruppe har
kristensamling.
Kosekroken møte
fra 11.30-12.30,
Lekestua er med
våre barn.

Uke 21
Mandag 20.

Tirsdag 21.

Onsdag 22.

Torsdag 23.

Fredag 24.

Turdag, hele avd.
går på tur, husk
drikkeflaske og
matpakke. Vi går
til på tur til
lekeplassen på
Knardal.

Gul gruppe er med på
lekestua og blir kjent.

Turdag, gul gruppe,
vi blir med lekestua
på tur.

Gul gruppe har
kristensamling.

Matdag- laks med
poteter og grønnsaker.

Kosekroken møte
fra 11.30-12.30,
Lekestua er med
våre barn.

Deler oss i grupper og
jobber med insekts
prosjekt.

Suppedag.
Uke 22

Mandag 27.

Tirsdag 28.

Onsdag 29.

Torsdag 30.

Fredag 31.

Turdag, hele avd.
går på turVi går på
tur ut mot
Eskeviken.

Gul gruppe er med på
lekestua og blir kjent.

Turdag, gul gruppe,
vi blir med lekestua
på tur.

Kristi
himmelfartsdag:
barnehagen er
stengt.

Planleggingsdag:
barnehagen er stengt.

Suppedag.

