
Månedsplan for Haukene – mai 2012 Tema: Kroppen 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 
 

Onsdag Torsdag Fredag 
 

Uke nr 18 

30.-4. mai 

Ordensbarn: 

Vilde og Andrea 

Ute aktiviteter 

Drama og dans på 

banen. 

1.mai  

Barnehagen stengt 

 

Tur /uteaktiviteter 

 

Varm lunsj 

Tur /uteaktiviteter 

 

Bading for 4 barn 

 

Tur/uteaktiviteter 

 

Varm lunsj 
 

Uke nr 19 

7.-11. mai 

 

Ordensbarn: 

Ole Jørgen og 

Maria 

Tur til Høyden 

Elever fra Olvik vgs 

planlegger aktiviteter  

Førskoledag 

To grupper med 

temaarbeid og 

snakkepakke(forlyd) 

Tur /uteaktiviteter 

 

Varm lunsj 

Tur /uteaktiviteter 

Utegym/drama 

 

Bading for 4 barn 

Tur /uteaktiviteter 

 

Varm lunsj 

Uke nr 20 

14.-18. mai 

 

Ordensbarn: 

Pia og Eline 
 

Tur til Høyden 

Elever fra Olvik vgs 

planlegger aktiviteter 

og oppgaver vi skal 

gjøre der. 

 

Ryddedag 

Haukene plukker 

boss fra bhg til 

Skiftesvik 

 

17 mai feiring i 

barnehagen med leker 

og pølsefest 

 

17. mai 

Barnehagen stengt 

 

Plandag bhg stengt 

Pia 6 år 

20.5 vi feirer 16.5 

Uke 21 

21.-25. mai 

 

Ordensbarn: 

Casper og Mathea 

Tur til Høyden 

Elever fra Olvik vgs 

planlegger aktiviteter  

Førskoledag 

To grupper med 

temaarbeid  

 

Tur /uteaktiviteter 

Nora 6 år 

Tur /uteaktiviteter 

Utegym/drama 

 

Bading for 4 barn 

Tur /uteaktiviteter 

 

Varm lunsj 

Uke 22 

28.-1. juni 

 

Ordensbarn: 

Even og Sunniva 

Tur til Høyden 

Elever fra Olvik vgs 

planlegger aktiviteter 

og oppgaver vi skal 

gjøre der. 

Førskoledag 

To grupper med 

temaarbeid  

 

Tur /uteaktiviteter 

 

Varm lunsj 

Tur /uteaktiviteter 

Utegym/drama 

 

Bading for 4 barn 

 

Tur /uteaktiviteter 

 

Varm lunsj 

“Musklene er noen slags 

nakkekoteletter som vi har i armene.”  

Sindre 6 år 



 

MÅNEDSBREV FOR HAUKENE mars 2012 

Evaluering av måneden som har vært: 

Det var gøy å starte med nytt tema denne måneden. Vi startet med en 

samling hvor vi tok en generell gjennomgang av temaet. Hva er viktigste 

organ, hvor lang er tarmene våre, hvorfor er det viktig å spise sunn mat, 

var spørsmål vis stilte barna. Barna er veldig nysgjerrige og undrende til 

alt vi snakker om, så det er viktig at vis som voksne er oppdatert på 

kunnskap om tema, og det vi ikke kan, ”googler”  vi sammen med barna. Vi 

har sett ”det var en gang et menneske” og TrondViggo Torgersen fortelle 

om hjertet. Vi har også sett et program på Newton om hvorfor det er viktig 

å vaske hendene. 

       

Vi har hatt turer til Moseskogen, til sjøen og til Trè. Vi lager varmmat når vi er på 

tur til glede for både store og små. Vi har funnet maurtuer, rompetroll, laget 

konglertroll og fanget mange krabber. Barna er kreative i sin lek både i skogen og 

ved sjøen.  

I førskolegruppen har barna hatt ulike gruppeaktiviteter. Vi har øvd på forlyd til 

bokstavene a, o, s, og i. Vi har også hatt fokus på ”meg selv” og både tegnet og 

malt portretter. 

Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

De neste tre månedene skal vi innom alle fagområdene i 

rammeplanen.  

Med hovedfokus på :  

 Antall, rom og form 

 Kropp, bevegelse og helse 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 

 

Vi starter med et nytt og spennende prosjekt denne måneden. Tema var 

kroppen. Denne måneden vil vi fortsette med fokus på ulike kroppsdeler og dens 

funksjon.  Vi skal ha om sanser og følelser, men også  mer om dna og arv.  

I tillegg vil vi gjerne ha en tur til Dronningen eller Kolbeinsvarden, og hvis vi får 

muligheten vil vi til Byen en tur også. Vilvitesenteret og akvariet/fløyen hadde 

vært spennende og fått med oss. 

I førskolegruppene skal vi ha grupper med temarelaterte oppgaver, 

snakkepakkens bokstavlyd oppgaver og mattematikk.  



 

Hvordan dokumenterer vi det vi har gjort? 

 

Hvordan lar vi barna få være med og bestemme sin hverdag i barnehagen? 

Vi tar bilder som vi legger ut på nettsiden vår. 

www.skogenbarnehage.no 

Vi lager ukenytt som vi legger på nett. Ukenytt for uke 16 er allerede 

lagt ut  

 

Vi observerer leken til barna og har daglige samlinger slik at vi da kan finne ut 

hva barna er opptatt av og deretter  tilpasse planer våre. 

Barna er ordensbarn i par og får bestemme og tilberede middag den uken de har 

ansvar. 

Vi er opptatt av å være lydhøre for barnas innspill og endrer gjerne oppsatt plan 

for gode barneforslag! 

Barna er store og fortjener å bli hørt  

Hvordan praktiserer vi målet med å være aktiv voksne? Praktiske opplysninger: 

 Tilstedeværelse ”her og nå” 

 Kreative og engasjerte voksne 

 Positive, lyttende og støttende voksne 
 Lære barna å kjenne for å kunne vite hva de trenger fra oss voksne. 

 Husk at alt yttertøy skal hjem til helgen! 

 Sekk med drikkeflaske og sokker 
 Nå er det tid for å skifte ut vintertøy med noe lettere. 

 Tid for å ta vintersko hjem  

 støvler + joggesko til barnehagen. 

 

http://www.skogenbarnehage.no/

