
 

Månedsplan for Haukene –  MAI 2015 

Tema: Det var en gang…  

Mål: Barna skal få kunnskaper om: Nærmiljøet i gamledager, mat og leker fra gamle dager. 

 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag 

 

Uke nr 36 

 

 

                               

 

                             1. 

Offentilg høytidsdag 

Barnehage stengt 

Uke nr 37 

 

 

                4. 

Temadag: I gamle 

dager…. 

 

              5. 

 

    TURDAG 

                 6. 

Vi besøker Signhild - 

Grilling 

             7. 

    TURDAG 

                8.  

Temadag: I gamle 

dager…. 

 
Uke nr 38 

 
              11. 

Svømming: David, 

Sebastian, Pia, 

Kiara 

               12. 

Aktivitetsdag 

sammen med 

Skogstune og 

Strusshamn Bhg 

                13. 

Aktivitetsdag    
Alette og Phillip 

 6 år (14.05) 
 

             14. 
 

Kristihimmelsfartsdag 

Barnehage stengt 

                 15. 

 

Planleggingsdag 

Barnehage stengt 

Uke nr 39 

 

 

 

            18.  

Svømming: Nora, 

Lena Maria, Phillip. 

Trym 

 

              19. 

Henry 6 år  
FOTOGRAFERING 

 

                 20. 

Vi besøker Strusshamn 

Skole 

              21. 

 

      TURDAG 

 

            22. 

Temadag: I gamle 

dager…. 

 

Uke nr 40 

 
             25.  

2. Pinsedag  

Barnehage stengt 

              26. 

 

     TURDAG  

                27. 

Vi besøker Strusshamn 

Skole 

              28. 

  

      TURDAG 

            29. 

Temadag: I gamle 

dager… 



 

Hva har vi jobbet med denne måneden? Hva kommer vi til å jobbe med neste måned? 

KOM MAI DU SKJØNNE MILDE...  

Det sies at " tiden kommer", men vi føler at den "flyr".  

Nå er vi altså i mai, og april er historie! Et lite tilbakeblikk på 

april: April ga oss en smak av vinter og sommer. Vi har fått 

noen dager med et fantastisk vær, soool og mange, varme, 

lange turer, sykling og turning på fotballbanen !!! Makk, 

snegler, gress som gror, gåsunger og blomster (med minimale 

stilker i små barnehender) "disse skal jeg gi til mamma". Vi har 

lyttet til fuglesang, studert kråker og skjærer og vi fant en død 

mus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai er en travel måned på tross av mange fri dager og 
langhelger. Vi fortsetter med prosjektplanen vår: I gamle 
dager… Barna skal få kunnskaper om: Nærmiljøet, mat og 
leker fra gamle dager. Vi skal  blandt annet lære              
gamle sanger fra Bergen. 

12 mai skal vi ha aktivitetsdag sammen med             
Skogstunet og Strusshamn Bhg. 

11 og 18 mai blir det svømming på Askøy                      
Terapibad. 

13 mai- aktivitets dag i barnehagen. 

19 mai – fotografering i barnehagen. 

Vi håper på fine dager slik vi kan gå ofte ned til                    
sjøen. Husk å sjekke hva barna deres har av klær                     
i hyllene sine. Jogge sko, lettere jakker, solkrem. 



 

Høydepunktet i april var selvfølgelig turen til Kvalvågnes. Det 

har vært en flott og innholdsrik tur. Barna kommer til å leve på 

den lenge… med nye erfaringer og opplevelser i «sekken».  

Vi har opplevd nydelig natur, gått lange turer i skog og mark, 

fanget krabber og oppdaget sjøens hemmeligheter. Vi har hatt 

«Vinn på minuttet» leken med champange og medaljer, 

skattejakt og mange andre aktiviteter ute og inne.  

                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

    


