Periodeplan for Ekornstubben mai 21
Uke
Uke 18
Fra
Mandag 03.05
Til
fredag 07.05

Tema / Fokus
- Våronn på
bondegården
- Venner som hjelper og
samarbeider.
(Kanin og Piggsvin –

Tiltak / aktiviteter

Torsdag: Turdag i skogen
Fredag: Skoleklubb og
Grupper.
Vi sår blomsterfrø.

historier som kan overføres
til oss)

Uke 19
Fra
Mandag 10.05
Til
Onsdag 12.05

Hurra for landet vårt!
Norge har snart bursdag.
Vi lærer litt om frihet og
demokrati.

Mandag: Kanskje lek i saueskogen
Tirsdag: Skoleklubben
Onsdag: Vi feirer at det snart er
Norges bursdag. Vi lager et 17. mai
tog. (har flagg i bhg)
og kanskje skal skoleklubben møte
Ella?

Nb! Bhg er stengt
Torsd. 13.05 og fred. 14.05
Uke 20
Fra
Tirsdag 18.05
Til
fredag 21.05

- Vår i naturen.
- Dyra i skogen og dyra
på bondegården.
(Følger med på rumpetroll, maur,
larver, sauer og høner)

Eventyret om den lille røde
høna.
Onsdag: Skoleklubben.
Torsdag: Tur – kanskje til en ny plass.
Fredag: Hurra!! Vi feirer
Evas bursdag.
Skoleklubben lager
kanskje teater?

Naturvakter
Uke 21
Fra
Tirsdag 25.05
Til
Fredag 28.05

- Vår i naturen.
- Dyra i skogen og dyra
på gården.
(følger med på rumpetroll, maur,
larver, sauer og høner)

Den lille larven Aldrimett
Tirsdag: Bibelfortelling om Jesus som
reiser opp til himmelen og om pinse.
Onsdag: Skoleklubben - kanskje teater?
Torsdag: 4 års kontroll for Eva,
Lars og Lilly. Lek i saueskogen.

Barnehagen skal bidra til at barna
får kunnskap om dyr og dyreliv
Naturvakter.
(rammeplan)

NB! Planen er et utgangspunkt. I blant kommer noe i veien og iblant dukker andre muligheter
opp.

Så er mai måned her, men den er ikke akkurat så ”skjønn og mild” enda.. Så
foreløpig er det godt å ha ull eller fleece under regntøyet, samt lue og gode
regnvotter.
Så håper vi at sola og varmen snart er tilbake. Da trenger barna litt lettere klær
igjen. Parkdress eller jakke og tynn overtrekks bukse /olabukse, samt
pannebånd. Barna er ulike – noen er veldig varme av seg og andre trenger mer
klær. Dere foreldre har også ulike meninger om barnas påkledning. Gi oss gjerne
beskjed om hvordan dere vil ha det så skal vi forsøke å følge opp.
På dager med mye sol er det viktig med solkrem. Dere foreldre må smøre
barna om morgenen så kan vi smøre dem midt på dagen. Da må barna ha en
solkrem i hylla si. Den bør være tydelig merket med navn.
Noen av barna er veldig interesserte i verktøy og ordentlig jobbing. Vi har startet
med litt snekring for de eldste. Hvis noen har liggende litt kapp som barna kan
snekre på, tar vi gjerne imot.
Ellers fortsetter vi å ha følge med på våren, dyr og natur. Vi går jevnlig
småturer til rumpetrollstedet vårt for å se hvordan de utvikler seg. Barna kom
nylig begeistret tilbake og fortalte hva de hadde sett. ”Noen egg hadde klekka og
de hadde begynt å få hale…” ” Og jeg hørte at mamman sa Plopp…”

Minner om at bhg er stengt torsdag 13.05 (Kristi Himmelfart) og fredag
14.05.
Pga disse fridagene framskynder vi markeringen av 17. mai. Allerede onsdag
12.05 går vi i vårt eget lille 17. mai tog.
Pga strenge restriksjoner har vi ikke satt dato for foreldremøtet. Vi håper det
snart åpnes opp for å samles til foreldremøte og gir dere beskjed om dag så fort
vi har fått klarsignal.
Hilsen personalet.

