JUNI og SOMMERPLAN for GUL avdeling J
Her kommer en liten oversikt over de siste ukene dette barnehageåret. Dette har vært en spesiell
vår, men det ser ut som vi nå kan åpne opp litt mer og det blir bra. Vi kommer likevel til å dele oss inn
i grupper en del av dagen.
TEMA:
Vi kommer til å utforske naturen, insekter, småkryp og sommeren med diverse lek og aktiviteter.
Kanskje det blir mulighet for litt vannaktiviteter på fine, varme dager...., vi får se!?
DIVERSE INFO:
-Det blir endring i åpningstidene fom.tirsdag 02.06 fra 07.00-16.00, men barna har 8 timers
oppholdstid. Sjekk mail fra Rut.
-Vi kommer til å ha sommeravslutning på hver avdeling eller gruppe, og satser på en sommertur
m.m.
-Besøksdager og tilvenning til nye avdelinger kommer vi tilbake til.

DATOER:
Det blir mange selskap disse ukene! GRATULERER SÅ MYE TIL:
MIKKE 2 år 6.Juni ( vil bli feiret mand.8 ), LUDVIG 3 år 17 Juni, LINA 4 år 23 Juni, OLIVER 4 år 29 Juni,
TOBIAS 2 år 30 Juni, SIGRID 3 år 1. Juli og KARL 3 år 26 Juli. De andre vil bli feiret etter ferien.

Vi vil takke for dette året og ønske de som skal videre på andre avdelinger lykke til J
ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER OG FIN FERIEJ
Hilsen Dagrunn, Synnøve, Jartrud og Anne!

JUNI SANGER

VI ER EN FAMILIE PÅ FEM
Vi er en familie på fem, som skal ut å finne oss et hjem.
Ref.
Det er pinnsvinfar, det er pinnsvinmor, Pia, Plutt og Pelle.
Til niste hadde de en mark, to snegler og en kakerlakk.
Ref.

HVEM HAR SKAPT ALLE
BLOMSTENE
Hvem har skapt alle blomstene,
blomstene, blomstene. Hvem
har skapt alle blomstene,- jo
Gud i himmelen.
Hvem har skapt:
- Stjernene
- Fuglene
- Deg og meg....

SOMMER KOMMER

SOLA

Sommer kommer, sommer
kommer.
Sol og regn og latter og sang!
Sol og regn og latter, ha-ha-ha,
latter, sol og regn!

Sola er god
Sola er toppen.
Sola er varm og den
bruner på kroppen.
Sola som skinner
hver morgen for meg,
Sola på Undheim
er best synes jeg!

