MÅNEDSPLAN FOR MAI 2019 – SPURVENE
Mål 1: Alle barna skal bli introduserte for naturen sitt gryende liv".. Blomster, insekter og andre småkryp

Mandag
Uke nr 19

Onsdag
1. mai

1. – 3.

Arbeidernes dag

Uke nr 20

Tirsdag

En gruppe går på
tur i nærmiljøet

En gruppe er ute og
leker i barnehagen

En gruppe har
forming

En gruppe har
aktiviteter inne

6. – 10. 5

Uke nr 21
13. – 17. 5
Uke nr 22

En gruppe går på
Gråspurv på tur til
tur i nærmiljøet. En bondegård.
gruppe har forming Spurvehauk på tur i
skogen.
Vi feirer FILIP som FOTOGRAFERING
I BARNEHAGEN

20. - 24. 5

er 4 år

Uke nr 23

En gruppe går på
SOMMERFEST I
tur i nærmiljøet. En BARNEHAGEN
gruppe har forming

27. – 31. 5

Torsdag
En gruppe på tur
og en gruppe har
språklek i
barnehagen

Fredag
Tema dag. Vi har
temasamling og
formingsaktiviteter
FELLESSAMLING

Gruppedag med
forming, tema
arbeid og
lekegrupper

En gruppe på tur
og en gruppe har
språklek i
barnehagen

Tema dag. Vi har
temasamling og
formingsaktiviteter
LEKEDAG

Gruppedag med
forming, tema
arbeid og
lekegrupper
FOTOGRAFERING
I BARNEHAGEN

Vi tjuvstarter
17.mai feiring og
går tog til
eldresenteret.
Tur for
Spurvehauk.
Gruppe-aktiviteter
for Gråspurv

17. MAI

Gruppedag med
forming, tema
arbeid og
lekegrupper.

Kristi
himmelfartsdag

planleggingsdag

Tema dag. Vi har
temasamling og
formingsaktivitet.
LEKEDAG

Dette har vi jobbet med i APRIL
Våren har vært fantastisk til nå med solfylte dager. Dagene har vi
tilbragt for det meste ute i naturen og mangfoldet her. Vi har vært på
insektsjakt og plukket blomstene vi har funnet på vår vei. I forrige
måned begynte vi med å plante frø, og har derfor fulgt nøye med på
utviklingen..
Hver morgen har vi en liten samling. Her har vi
sunget «alle fugler», «vennesangen» og hatt
munnmotoriske sanger/regler. Vi bruker dagtavle
hver dag slik at det er lettere for barna og få en
oversikt over dagen i dag.
Språk, tekst og kommunikasjon jobbes med
gjennom hele dagen. Barna blir også lest høyt for,
noe de setter stor pris på. Barna må gjerne
fortsette å ta med egne bøker hjemmefra. Det er til glede for både
store og små.
Siden det har vært påskemåned, har formingsaktivitetene vært
relatert til påske. Vi har blåst egg og malt, og laget flotte kyllinger
med karsefrø (grønt hår). Ellers har vi gjort mye annet for å markere
høytiden. Det har vi gjort med å invitere til påskefrokost, vi har hatt
påskeleker på banen og gått på jakt etter påskeegg. De eldste barna
var på påskevandring i kirken.
Spurvehaukene har vært på tur til bondegård. Der fikk de hilse på
mange søte lam og kjøre litt traktor. Stor stas. Gråspurvene skal på
tur 14. mai

Dette skal vi jobbe med i MAI
Vi er godt i gang med nytt tema og vi fortsetter med nysgjerrigheten
rundt våren og det yrende livet.
Barna viser stor interesse for insektlivet, så vi prøver igjen å få tid til å
se på maurtuen nå i mai.
Vi skal ha om geometriske figurer og matematikk i naturen. Symmetri
og mengde. Tall og tallforståelse. Her fletter vi også inn eventyr –
med sine gjentagelser og tall/ tellinger.
Mai er måneden vi forbereder oss til nasjonaldagen. Vi synger «ja vi
elsker» og lager maiblomster. Vi må selvsagt også øve til
sommerfesten 28.
Vi prøver å starte tidlig med tilvenning til ny avdeling. Spurvehaukene
kommer til å få tilbringe tid i grillhytten og gå turer sammen med de
eldste barna fra Mosebarna. På denne måten blir de godt forberedt
til overgangen etter sommerferien.
De barna som kommer fra småbarnsavdelingen kommer til å få tid
sammen med oss både på avdeling og på tur.

PRAKTISK INFORMASJON
• Foreldresamtaler i uke 19 og 20
• Gråspurv på tur til bondegård 14.
• det blir fotografering 21. og 22.
• Kristihimmelfartsdag 30.
• Planleggingsdag fredag 31.

