Mai-plan for Tulipangruppa
Denne måneden blir det ikke en vanlig månedsplan, men en enkel
oversikt over hva vi vil ha fokus på denne måneden. Hovedtema blir vår og glede,
vi kommer til å så frø og se dem spire, lage 17. mai-pynt og kose oss sammen.
Det var noen kalde dager i slutten av april, men vi håper på sol og fine dager i mai. Husk at
ungene skal møte i uteklær slik at de er klar til å være ute.
Uteplassen vår er delt inn i 3 områder: 1. lekepassen med sandkassen, 2. området rundt
garasjen inkl. fotballbanen og 3. Bjønnholen. Alle 3 gruppene (kløver, solsikke og tulipan) vil
rullere på de tre områdene og vil starte dagen og avslutte dagen på et av de tre områdene.
Generelt skal vi hver dag starte ute, så inn og spise lunsj og leke litt inne før vi går ut igjen og
er ute resten av dagen. Vi vil og ta noen turer i nærmiljøet og da tar vi som regel med oss
niste og spiser ute, turen kan gjerne vare fra kl 10-14, vi er tilgjengelig på rød-telefon hvis
dere ønsker å hente mens vi er på tur. Dere vil få beskjed dagen før eller samme dag når
dere leverer hvis vi har planlagt tur 
Selv om vi ikke kan feire 17. mai slik vi pleier kommer vi til å ha en liten feiring den 15. mai i
Tulipangruppa med litt 17. mai-leker og is.
Husk 22. Mai er barnehagen stengt p.g.a. planleggingsdag.
Hilsen Elisabeth og Rønnaug
Alle fugler

Sanger mai måned:

Alle fugler små de er
kommet nå tilbake!
Gjøk og sisik, trost og stær
synger alle dage.
Lerka jubler høyt i sky,
ringer våren inn på ny.
Frost og snø de måtte fly,
her er sol og glede!

Ja, vi elsker
Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor,
og den saganatt som
senker
drømmer på vår jord.

Sola er god
Sola er god. Sola er toppen. Sola er varm og den bruner på kroppen.
Sola som skinner en morgen for meg. Sola på Undheim er best synes jeg.
Sola er god. Sola er toppen. Regnet er vått og det kiler på kroppen.
Regnet og sola på deg og på meg. Sola i hjertet er best synes jeg.

