PERIODEPLAN FOR MAI, JUNI OG JULI – HEBRON
Viktig å huske på: vi markerer 17. mai, fredag 15. mai. Fint om barna har med seg flagg, og det er
lov å pynte seg om man vil. Vi feirer dagen med 17. mai leker, pølser, saft og is.
Fødselsdager denne perioden: Matheo G., Matheo V., Marcus, Julie og Luna. Gratulere med dagen
som har vært til Sarah, vi skal feire din dag også!
21. mai – Kristi himmelfartsdag, barnehagen er stengt.
1. juni – 2. pinsedag, barnehagen er stengt.
Fra mandag 13. juli tom fredag 17. juli er barnehagetilbudet i Trømborg.
Siste dag før sommerferien er fredag 17. juli.
Velkommen til oss, Thor - Henrik!
Vi skal så i frø i grønnsakshagen, vi følger med på hva som skjer helt til vi tar ferie.

Grunnet smittevern hensyn så skal vi være mye ute, vi deler barna i mindre grupper. Området ved gapahuken er oppgradert
så der er det mye å leke med. Husk å ha med klær til å være ute i hver dag.
HYGIENE: grunnet smittevern ønsker vi at barna kommer i rene klær hver dag, uten neglelakk, uten smykker, med
kortklippede negler, med egen solkrem og uten leker hjemmefra.
Foreldresamtaler – vi prioriterer samtaler med de som skal slutte hos oss og skolestarterne. Føler dere andre et behov så
sier dere ifra, ellers håper vi at vi får dette til tidlig på høsten.
Barnehagebilder – utsettes til høsten.
Vi ønsker alle som slutter hos oss lykke til videre, vi glemmer dere ikke. Takk for en fin tid med dere!
Lykke til på skolen, Skolestarterne. Dette mestrer dere bra. HUSK: dere kan og får til mye, og er verdifulle!
Sommerfesten blir av smittevernhensyn flyttet til høsten, vi arbeider med noen forslag til avslutning for de som slutter,
nærmere informasjon om dette kommer senere.
VI ØNSKER ALLE EN GOD SOMMERFERIE, OG VELKOMMEN TILBAKE MANDAG 3. AUGUST!

Endringer kan skje. Følg med på tavla!

Mål
UKE 19-

TEMA: VÅR/ VÅRTEGN OG NASJONALDAGEN

Legge til rette for at barna får et

20

Vi sår i grønnsakshagen.

mangfold av naturopplevelser, og

4.-15.mai

8. mai er Frigjøringsdagen, vi hører om det i samling.

opplever naturen som en arena for lek

Hva skjer ute i naturen nå? Hva ser vi, lukter vi, hører vi?

og læring.

Vi feirer Matheo G.!

Gi barna kjennskap til og markere

Fredag 15. mai feirer vi 17. mai i barnehagen. Vi starter feiringen med

merkedager, høytider og tradisjoner i

en samling, og feirer med tog, leker, pølser og is. Ta med flagg

den kristne kulturarven, og andre
religioner og livssyn som er
representert i barnehagen.

.

Vi introduserer land-art
UKE 21

TEMA: VÅR/VÅRTEGN, LAND – ART

Bidra til at barna lager konstruksjoner

18- 22.

Hva kan vi lage av kunst i naturen, som ikke skader den? Hvordan kan

av ulike materialer, og utforsker

mai

det vi finner bli til kunst?

muligheter som ligger i redskaper og
Stengt 21. mai!

teknologi

UKE 22

TEMA: VÅR, ANTALL, ROM OG FORM

Leke og eksperimentere med tall,

25. – 29.

Vi har fokus på hverdagsmatematikk, begreper, telling, mengde ol.

mengde og telling (årsplan)

mai

Personalet skal legge til rette for
matematiske erfaringer gjennom å
berike barnas hverdag med
Vi følger med på grønnsakshagen, spirer det?

matematiske begreper

UKE 23

TEMA: ANTALL, ROM OG FORM

Barna undersøker og gjenkjenner

2. – 5.

FREDAG: har du en liten ting som har firkant form eller trekant form

egenskaper ved former og sorterer

juni

du kan ha med i dag?

dem på forskjellige måter.

1.juni er barnehagen stengt – 2. pinsedag

Omfatter lekende og undersøkende
arbeid med sammenligning,

Vi feirer Matheo V.! Hipp hurra!

plassering, orientering, telling ol

UKE 24

TEMA: SOSIAL KOMPETANSE OG LEK

Personalet skal fremme et

8. – 12.

Hva er lek? Hvem bestemmer hva som er en god lek?

inkluderende miljø der alle barna kan

juni

Vi bruker bla Bibel fortellinger, Kanin og Pinnsvin, og setter ord på det

delta i lek og erfare glede i lek.

gode barna gjør.

Personalet skal arbeide for et miljø
som ikke bare gjør barna til mottakere

SOMMER – det begynner å bli sommer, hvordan merker vi det?

av omsorg, men som også verdsetter
barnas egne omsorgshandlinger.

UKE 25

TEMA: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST, SAMARBEID

Bidra til at barna videreutvikler sin

15. – 19.

Vi tuller med ord, rimer og lager historier

begrepsforståelse og bruker et variert

JUNI

ordforråd.
Personalet skal inkludere alle barna i
språkstimulerende aktiviteter.

UKE 26 -

TEMA: SAMARBEID

Barnehagen skal ivareta barnas rett til

27

Vi ser hva vi finner på, kanskje det er varmt og vi kan leke med vann?

medvirkning ved å legge til rette for og

22. juni –

Vi tar med oss fagområder og temaer videre, og følger barnas initiativ.

oppmuntre til at barna kan få gitt

3. juli

Vi feirer Marcus, Julie og Luna!

uttrykk for sitt syn på barnehagens
daglige virksomhet.

UKE 28 -

Vi håper de siste ukene gir oss sol og sommervær.

Takk for lånet av barna deres dette

29

Det blir turer i skogen, lek med vann og kanskje litt is også.

barnehageåret. Vi har kost oss med

6.- 17. juli

dem, dagene har vært fulle av latter,
Siste dag før ferien er fredag 17. juli

glede, snørr og tårer, lek og
humor,filosofi og undring, og ikke

GOD SOMMER

minst en uendelig takknemlighet for at
vi får lov til å ta vare på det mest
dyrebare dere har.
TUSEN TAKK, OG GOD SOMMER!

TILBAKEBLIKK
Det har vært noen merkelige uker for oss alle etter at barnehagen ble stengt i mars. Vi håper alle har
hatt det bra hjemme, kanskje aktivitetsforslagene dere har fått har vært til hjelp?
Vi har jobbet i disse dagene, noen har jobbet hjemmefra og noen har jobbet i barnehagen. Det var
gøy å se barnas reaksjoner på forandringene.
Før vi stengte rakk vi å lage noe påskepynt med barna, noen har hentet dette og noen har det i
hyllene sine. Vi hadde tema om kroppen, vi lærte om hvordan vi så ut inni, og noe om hjertet, lunger,
blod osv. Vi var også innom egne grenser, og hvem som bestemmer over din kropp.
Vi ønsker virkelig å si TUSEN TAKK til dere foreldre, dere har vært utrolig forståelsesfulle i dagene
etter åpningen av barnehagen. Det er en del nye tiltak å forholde seg til, og dere har klart det så bra!
Det var godt å se igjen barna deres etter alle ukene med stengt, de har vært savnet av hele
personalet.

