
 

 

MÅNEDSPLAN FOR MAI – HAUKENE 

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

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Uke nr 18 
2. – 6. 

Utelek i barnehagen Tur og varm mat Grupper 
 

Kr. Himmelfartsdag 
Barnehagen stengt 

Planleggingsdag 
Barnehagen stengt 
 

Uke nr 19 
9. – 13. 

Sangleker/ leker på 
banen og forming 
 

Varm mat  
Aktivitetsdag for elever 
til Strusshamn skole 
Tur for de barna som 
skal til andre skoler. 
 

Grupper med 
førskoleoppgaver og 
sang/musikk 
 

Velkommen på 
dugnad 
 

Tur 

 

Tur og varm mat 
 

Uke nr 20 
16. – 20. 

2. pinsedag 
Barnehagen stengt 
 
 
 
 

Grunnlovsdagen 
Barnehagen stengt 

 

FOTOGRAFERING I 
BARNEHAGEN 
 
 

FOTOGRAFERING I 
BARNEHAGEN 
 
 

Tur og varm mat. 

Uke nr 21 
23. – 27. 

Lek på banen og 
forming 
 
 
 

Tur til Sjoddien. Vi går kl 
09.30 
Hipp hurra for Ingrid 6 år  

 
 
 

Grupper med 
førskoleoppgaver og  
Sang/musikk 

Tur 

 

Lekedag 
Varm mat og tur 



 

 

MÅNEDSBREV FOR HAUKENE 

Hva vi har gjort i april. 

Vi startet med et nytt prosjekt denne måneden som har som mål å gi barna et innblikk i mat, leker og kultur 

i «gamle dager». For at barna skal ha medvirkning hadde vi brainstorming i to grupper. Der fikk barn 

fortelle hva de mente gamle dager var og hva de allerede kunne om tiden den gang. De fikk også si noe om 

hva de ønsket å vite mer om. Hva de lekte med, hvordan de fikk tak i mat og hvordan sykler og biler så ut, 

var noe av det de lurte på. 

Vi har vært i eventyrskogen og funnet gode emner til turstokker og brukt spikkekniven flittig. 

I førskolegruppen har vi hatt fokus på mønstre og tall fra 1 – 9 

Snart er det skolestart, så vi har øvd oss på å ha friminutt. Dette synes de var morsomt. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Hva vi vil jobbe med i mai 

Vi skal nå jobbe videre ut i fra ønsker fra barna rundt tema: «gamle dager» 

Internett og bøker vil bli brukt for å finne informasjonen barna er nysgjerrig på å lære mer om. Vi printer ut 

bilder og henger opp i grillhytten.  

Strusshamn er en av de mest sentrale, og historisk kjente bygdene på Askøy. Vi har derfor tatt kontakt med 

Strusshamn kultur lag og avtalt besøk nede i «Sjoddien» Se link : http://sjoddien.no/om-sjoddien/ 

Vi skal prøve å lage egne sitteunderlag av ull, og skal ha en idestorming med barna om hvilke leker vi skal 

lage. 

Vi skal også jobbe med nye sanger. Noen i forbindelse med 17. mai og noen i forberedelse til sommerfesten 8.6. 

 

 

 

Diverse informasjon 

 Planleggingsdag 6.5 

 Dugnad 11.5 og 21.5 

 Fotografering 19. – 20. 5 

 Barnehagen går under egen fane i 

17.mai toget. Oppmøte ved 

Strusshamn skole. 

 Husk at en god latter forlenger livet. 

http://sjoddien.no/om-sjoddien/

