Periodeplan Nøtteliten Mai
Bursdager i Mai:
Mathea 3 år 10.05
Eva 2 år 23.05
Gratulerer med dagen!!!
Tilbakeblikk April:
Endelig er det vær for å være ute.
Vi har benyttet oss av mulighetene og har ofte spist ute med de eldste barna.
Barnegruppen virker roligere, og det tror jeg er bla. pga. den gode plassen vi får
ute.
Vi har snakket om påske og budskapet som ligger bak. Jeg håper dere foreldre
snakket om det hjemme slik at barna får et enda klarere bilde av hva påsken
handler om.
Rammeplanen:
«Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike
religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi.» (KD. 2017)



«Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna får
kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent
med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.
Personalet skal: Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den
kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen» (KD.
2017)
Annet:
Vi feiret Oskar 3 år

Mai:
I Mai skal vi ha fokus på 17 mai og vi har både samlinger og BRAVO knyttet til
emnet.
Vi skal øve oss på å gå i tog sammen med Ekornstubben 16 mai.
Rammeplanen:
«Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og
bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske
fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk
og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå
felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme
barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.» (KD. 2017)

Onsdag 29.05 fra 14.30- 16.00 er det stefanuscafè. Inviter besteforeldre eller
andre kjente og se på hva barna har laget.
Vi selger produktene barna har laget og inntektene går til Mamma Maggies
arbeid med barnehager i Egypt.
Vi selger også kake og kaffe. Barna får gratis saft, og maks beløp på hver familie
er 100 kr, dvs. at du får med deg alle produktene barnet ditt har laget pluss
kake og kaffe for 100 kr.
Barna får kjennskap til Stefanusbarnehagen gjennom samlinger og eget materiell
vi får tilsendt fra Egypt. Vi blir litt kjent med noen av barna som bor i Egypt og
hvordan hverdagen deres er.
Rammeplanen:

«Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre
menneskers livsverden og levesett.

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at
barna:



får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på
utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et
fellesskap.

Personalet skal:



utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske
spørsmål sammen med barna
bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med
ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet».

Annet:
I Juni starter vi temaet «livet i havet», så dersom du
og barnet ditt er på tur ved kysten, ber vi dere om å ta
med skjell, steiner, tørr og ren tare ol. slik at vi kan se
på og undersøke de i barnehagen.
Barnehagen er stengt pga. plandag 31 mai og 5 juni.
Flott at barna får på seg innesko når de blir levert på
morgenen 😊
Nå nærmer det seg sommer, og det blir varmere ute,
barnet ditt trenger:
Parkdress
Tynnere lue
Tynne klær i ull eller fleece til å ha under dress eller
regntøy eller soving i vogn
Sjekk om skiftetøyet i kurven passer til årstiden.
PS: Alle har fått oversikt over hva som skal være i
barnehagen. Sjekk at alt er på plass.
Det henger tøy på snoren i inngangen til garderoben,
kjenner du tøy igjen må du ta det med deg eller navne
det slik at vi vet hvem som eier det.
Husk Stefanuscafè 29.05 kl. 14.30-16.00
Smør barna deres med solkrem på morgenen, så smører
vi dem etter lunsj og ettermiddagsmat.

