
 

 

 

MÅNEDSPLAN FOR JUNI – HAUKENE 

TEMA: Det var en gang… MÅL: Få kunnskap om nærmiljøet, mat og leker fra «gamle dager» 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Uke nr 22 
30. – 3.6 

Båttur med far til 
Maren.  
Vi drar tidlig, så fint 
hvis barna er her til kl 9 

Lek på banen 
 

Grupper 
Vi øver til 
sommerfesten 
 

Tur 
Vi går tur i nærmiljøet 

Tur 
 

Uke nr 23 
6. – 10. 

Sangleker/ leker på 
banen 
Foreldremøte med 
tema: selvfølelse kl 
18.00 

Varm mat og tur 
 

Førskoledag på skolen 
for noen av barna. 
 

Velkommen til 
sommerfest 
 

Tur 

 

Tur og varm mat 

 
Uke nr 24 
13. – 17. 

Lek på banen. 
 
 
 

Varm mat og tur Grupper 
Vi har siste 
førskolegruppe. 

Tur 
 

Lekedag  
Vi feirer Marcus som 
blir 6 år 14. juli 

Uke nr 25 
20. – 24. 

Denne uken blir det 
svømmeopplæring 
for Haukene hver 
dag i Askøyhallen 

 

Vi drar med buss til og 
fra bading.  
Vi bader fra 12 – 13 så 
er tilbake i barnehagen 
14.15. 

Lek og moro før og 
etter bading. 

 

Uke nr 26 
27. - 1.7 

Ferie har startet for 
noen. 
 

Vi skal være sammen 
med de andre 
avdelingene 
 

   



 

 

 

 

 

MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva vi har gjort i mai. 

Vi har denne måneden hatt en del forberedelser til 17.mai.  Vi laget «ballonger» i rødt, hvitt og blått. 

Klipping og liming er vi godt øvd på. Vi snakket om grunnlovsdagen. Når den ble grunnlagt og hvorfor. 

Barna er opptatt av hva som skjedde i «gamle dager» og vi filosoferer og samtaler rundt tema. 

Vi har vært på museet nede i Havna –sjoddien- og sett 50 talls utstillingen der. Vi fikk omvisning og ble 

fortalt om hvordan det var å være fisker i gamledager, og hvordan det var å være barn. Vi fikk vite hvordan 

møllestuen ble brukt og hvordan de lagde mel der. 

Vi har hatt sykkel dag og hatt mange dager med lek på banen. Leker som: «Haien kommer», «slå på ring» 

og «ta den ring og la den vandre», er morsomme leker som har lang fartstid i Norge. Barna får øvd seg på å 

vente på tur og å mestre regellek.  

4. klasse ved Strusshamn skole inviterte oss på konsert, en veldig kjekk opplevelse. 

 



 

 

 

 

 

Hva vi vil jobbe med i juni 

Juni blir kanskje en fin sommermåned, men uansett vær ønsker vi å avslutte året med fine lange turer 

sammen med barna. De beste dagene og de fineste samtalene finner sted langs stien, eller rundt bålet, på 

en stubbe eller ved en bekk.  

Vi må øve litt til sommerfesten der vi skal danse litt og synge noen sanger.   

 

 

 

Diverse informasjon 

 Vi ønsker dere alle velkommen til 

sommerfest 8.6  

 Foreldremøte med tema «selvfølelse» 

mandag 6.6 kl 18 

 Vi ønsker alle Hauker lykke til med 

skolegangen  og takker for mange 

fine stunder sammen. 

 Husk at en god latter forlenger livet. 


