
	  

Mai 2015 
Tema: ”Dyr og planter i nærmiljøet”  

Mål: ”Bli kjent med og få forståelse for planter og dyr i nærmiljøet” 

 
 
 
 

Mandag Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag Fredag   
 

Uke nr 19 
 

04.   
 

Formingsaktivitet- 
 

05. 
          
Temaarbeid 

                   06. 
 
 Inne/ute aktiviteter 

              07. 
 
Tur i nærmiljøet 

            08. 
 
Språksamling 
Inne/ute aktivitet 
Feirer Alexander 
Edvard 2 år 

Uke nr 20 
 

               11. 
Formingsaktivitet 
Bading 

               12. 
Temaarbeid 

13. 
17. mai aktiviteter     
Feirer Amir 2 år 

              14. 
Kristihimmelfartsdag 
Bhg. stengt 

             15. 
Planleggingsdag 
Bhg. stengt 

Uke nr 21 
 

               18. 
Formingsaktivitet 
Bading 
 

               19. 
 
FOTOGRAFERING 

20. 
Grupper på tvers for 

2012 barna. 
 

                21. 
              
Tur i nærmiljøet 

             22. 
Språksamling 
Inne/ute aktivitet 

Uke nr 22 
 

               25. 
2. pinsedag 
Bhg. stengt  
 

26. 
 

Temaarbeid 

                  27. 
Grupper på tvers for 

2012 barna. 

                28. 
 
Tur i nærmiljøet 

              29. 
Språksamlinger 
Inne/ute aktivitet 
Feirer Tuva 3 år 

Uke nr 23 
 

               01. 
 
Formingsaktivitet 

                02. 
 
Temaarbeid 

03. 
Grupper på tvers for 

2012 barna. 
 

04. 
Tur i nærmiljøet 
 

05. 
 

 Språksamlinger 
Inne/ute aktivitet 

	  



	  

MÅNEDSBREV FOR  HULDRENE MAI 2015 

Hva har vi gjort forrige måned? 
I april har vi fortsatt å følge med på det som skjer i naturen. Bladene er blitt større på greinene. Sist vi var på tur 
var det full aktivitet. Det ble studert, undret og observert. Vi leitet rundt i gresset. Røsket opp gammelt gress og 
fant nytt liv under. Det mest interessante var nok sneglene som lå innunder det råtne gresset. Barna laget historie 
om sneglene. ”Det var en mamma og en pappa”. Denne ene sneglen var så liten at denne måtte være babyen… 
Stort engasjement blant barna. Ellers så fant vi hestehov, hvitveis, løvetann, begynnelsen på bringebærbusker, 
bjørk, selje og mye mer.  Lunsj ute i fineværet ble det også:-) 

På uteplassen har vi også studert våren. Det har blant annet vært en kjempe stor humle på besøk her en dag. Det 
var skrekkblandet fryd for barna og se denne.  

Annet temaarbeid vi har jobbet med er boken ”Larven Aldrimett”.  Vi leser og prater om boken. Det er greit at 
barna begynner å lære seg boken og kjenner til den før vi nå i mai jobber videre med den.  

Utenom temaarbeid blir det mye småaktiviteter som hjelper barna til  øve opp konsentrasjon, logisk tenkning, 
finmotorikk etc.  Pusling, tegning, spill, finne to like, sette klinkekuler på duploklossene er eksempler på slike 
aktiviteter. Små lesestunder i hverdagen blir det også.  Her får også barna trent konsentrasjon. Det bidrar også til 
økt språkligbevissthet, undring og generell språkutvikling. Kjempe viktig. 

I frilek får de trent på og blir bedre i det sosiale samspillet, skape vennskap og  relasjoner. Barna får også stadig 
erfaringer med hva som er rett og galt. Læring hele veien. Såååå kjekt å få være med å følge barna i den rivende 
utviklingen de er i alderen 1-3 år. 

  



	  

   

VÅR I LUFTEN… 

Mange kjekke flotte spennende ting som skjer i naturen nå.  

Vi utforsker og undrer oss… 

 

HURRA for Alexander Edvard, Amir og Tuva som fyller år nå i maiJ  
 

 

 

 

 



	  

 

Hva vil vi jobbe med denne måneden? 
Da er vi kommet til mai måned. Vi jobber videre med  temaet vårt  ”Dyr og planter i nærmiljøet”. Dette er et veldig stort 
tema og vi skal derfor jobbe med dette fra nå og frem til juni. Temaet vil bli avsluttet med en utstilling sammen med 
blåbærbarna og maurtuen. Denne vil være klar til sommerfesten i juni. 

I dette temaet vil vi bruke skogen og nærmiljøet mer aktivt når vi ”jakter” på dyr og planter. På turene vil vi nå fremover 
se etter vårtegn, og se etter hva som begynner å komme opp av jorden. Vi lytter etter fugler og finner ut hva de heter. Om 
ikke lenge vil småkrypene begynne å livne til, og da kan vi få studert disse også. Blir spennende å utforske hvem som bor 
oppi skogen vår, i grøftekanten, i trærne, i buskene etc.  

Barna skal lære seg og ta vare på naturen. Vi prater om at vi ikke skal kaste boss og, vi kommer til å plukke boss når vi er 
på tur. 

Det blir også formingsaktiviteter, sang og bøker knyttet til temaet vårt.  

Det blir jobbet videre med ”Larven Aldrimett” 

3. juni blir det foreldremøte kl. 18.00 

4. juni blir det tur til strutsefarmen for grupper på tvers. Dette blir en avslutningstur for denne gruppen. 

 

 


