
Månedsplan mai 

   
2021 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

3.  

Lekegrupper harer 

Vi deler haregruppa i 2 og 

leker i gangen og på det 

lille rommet. Fokus på å 

styrke rolleleken og å 

dele/vente på tur. 

 

Formingsaktivitet ekorn 

Vi lager 17. mai flagg  

 

Vi går ut alle sammen 

og ser på insektfellene 

vi la ut før helga!  

4. 

Formingsaktivitet harer 

Vi lager 17. mai flagg 

 

Lekegrupper ekorn  

Vi deler gruppa i 2. Vi leker 

inne på det lille rommet 

(fokus på å dele, vente på 

tur, samhandle og felleskap) 

5. 

Tur dag  

 

 
Halve 

haregruppa drar 

på minibuss tur 

6. 

Formingsaktivitet 

harer 

Vi lager våre 

egne maur  

 

Ekorngruppa går 

ut og ser etter 

småkryp 

 

Varm mat  

7. 

Sangsamling  

med  

instrumenter

 

10. 

Formingsaktivitet ekorn 

Vi lager våre egne maur  

 

Haregruppa går ut og ser 

etter småkryp 

 

Ruskendagen 

11. 

Tur dag  

 
(Matbokser til denne dagen 

og IKKE på onsdag!) 

12. 

Vi markerer 

17.mai😊 

 

13. 

Barnehage 

stengt  
(Kristi 

himmelfartsdag)  

14. 

Barnehage 

stengt 
(planleggings

dag) 

17. 

Barnehage stengt 
(17.mai) 

18. 

Formingsaktivitet harer 

Vi lager humler  

 

Lekegrupper ekorn  

Vi bygger med klosser ute på 

gresset  

19. 

Tur dag 

 
Halve 

haregruppa drar 

på minibuss tur 

20. 

Dans 

 
 

Varm mat 

21.  

Sangsamling  

med  

instrumenter 

 
 

24. 

Barnehage stengt 
(Andre pinsedag)  

25. 

Lekegrupper harer 

Vi bygger med klosser ute på 

gresset 

 

Formingsaktivitet ekorn 

Vi lager humler    

26. 

Tur dag 

 
 

27. 

Dans 

 
 

Varm mat 

28. 

Sangsamling  

med  

instrumenter 

 
 



Månedsposten 
Vi setter i gang med mai måned og takker for en superfin april måned! I april 

hadde vi fokus på følelser og fellesskapet på avdelingen. Vi fokuserte mye på det 

å dele med hverandre, vente på tur og samhandle med hverandre på gode måter. 

Vi brukte forskjellige illustrasjonsbilder iblant annet samlingsstunden, som vi 

også hang opp på glasskapet inne på avdelingen. Dette skapte gode samtale barna 

imellom med peking på hver av bildene. Vi hadde mange gode samtaler under 

samlingsstund om hva som er greit å gjøre i barnehagen, og ikke. Her hadde vi 

blant annet besøk av hare hopp som hadde blitt bitt i halen sin og var veldig lei 

seg.. Hva kan man gjøre når noen er lei seg? Vi kan trøste og være gode mot 

hverandre. Vi jobbet med hva slags ord som ikke er greit å si, og kom heller 

sammen opp med koselige ord vi kan si til hverandre istedenfor. «Nydelig», 

«snill», «vakker» og «søt» var noen av forslagene som kom fra barna       Vi 

snakket om at det er lov å bli sint og lei seg om man for eksempel blir fratatt en 

leke, og hva man da kan gjøre for å ikke være så sint lenger.. Man kan si ifra til 

en voksen, og man kan si «stopp». Og vi snakket også om hva det er som gjør 

barna glad! «Leke», «klem» og «være snille med hverandre» var det barna da 

kom frem til. 

 

Vi leste også fortellingen om andungen som ble til en svane, og kom frem til å 

kalle fortellingen for «den grå andungen», istedenfor den «stygge» andungen. 

Her brukte vi konkreter for å gjøre fortellingen mer levende.  

I lekgruppene jobbet vi mye med begrepene «samarbeid» og det å si takk og vær 

så god. Vi lagde også noen flotte blomster av kongler og pinner som vi har satt i 

vaser i vinduet, og avsluttet måneden med et stort fint hjerte med alle barna 

sine håndavtrykk inni        

 

 

I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna får kunnskap om 

dyr og dyreliv, og at de får et mangfold av naturopplevelser og opplevelser av 

naturen som en arena for lek og læring. Vi skal også være oppmerksomme på det 

barna interesserer og engasjerer seg for. Det skal legges til rette for læring i 

ulike situasjoner og aktiviteter, samt å støtte refleksjoner rundt temaer og 

fenomener, og sammen skape en forståelse og mening.   

 

I mai måned skal vi derfor ha fokus på alle småkrypene som er kommet til live 

ute. Barna har vært veldig opptatt den siste uka av april med å løfte opp steiner 

for å se hva som lever under her. Vi har også funnet mange meitemark som har 

vært veldig spennende å undersøke nærmere. Siste torsdagen i april satte vi ut 

insektfeller med druer oppi, som vi skal sjekke ut jevnlig om det kommer noen 

dyr oppi. Vi bruker tid i lekgrupper og på tur til å finne insekter vi kan se 

nærmere på med blant annet forstørrelsesglass, og som vi også kan ta noen 



bilder av og printe ut til å henge inne i barnehagen. Kuben som vi har inne på 

avdelingen skal vi også gjøre om til en insektstasjon. Her skal barna være med på 

å lage en maurtue med egne maur, og vi skal henge opp forskjellige bilder av 

småkryp, redskaper man kan bruke til å studere nærmere og andre ting fra 

naturen.  

 

Vi markerer 17. mai i år den 12. mai. Da skal barna gå i tog sammen med 

storeskogen, med avstand. Dette blir dessverre da bare for barnehagen. Denne 

dagen vil det bli servert pølser til lunsj. Vi skal også ha noen morsomme 17. mai 

leker ute       

 

Da 17. mai markeringen havner på turdagen vår, minner vi om at dere heller 

skal ta med matpakke på tirsdagen denne uken, altså 11. mai.  

Minner også om fotografering den 11 og 12. mai  

 

Skulle det være noe dere lurer på er det bare å ta kontakt med oss        

 
Månedens sanger for samlingsstund 

Er du veldig glad og vet det.. 

Lille petter edderkopp 

Ormen den lange 

Hare hopp 

Nøtteliten 

Tøffe, tøffe toget 

 

Praktisk info: NB!!! NB!!!! 

Det er en del klær, sko og smokker nå som er uten navn, 

husk å navne dette slik at det kommer tilbake til riktig 

plass 

 

For at barna skal få en fin opplevelse av å være ute er 

det veldig viktig at de har riktig tøy til årstiden og tøy 

som passer dem. Er det for stort eller for smått er det 

vanskelig å bevege seg. Det blir mye tøy på plassene 

framover og det blir veldig viktig at dere følger med på 

hva som blir sendt hjem, slik at samme type plagg 

kommer tilbake igjen.  

Votter, luer osv i den øverste hylla   



fleec tøy/ulltøy i den nederste hylla. 

Et tips til våte sko og cherrox er skotørker. Da blir 

skoene tørre på noen timer og de blir ikke luktene så 

surt. 

 

Dette må til enhver tid være i garderoben: 

• SOLKREM 

• 2 par luer 

• 2 par regnvotter  

• 2 par tynne votter/vanter 

• Regnbukse 

• Regnjakke 

• Vårdress 

• Gummistøvler 

• Cherrox 

• Ett fleecesett/ett lag å ha under en dress 

• Hals 

• Innesko 

 

I skifteskuffen 

 

• 3 par sokker 

• 3 par bukser 

• 3 par overdeler 

 

Hilsen Louisa, Marian, Monika, Henrik og Andrine       

 

 

 

 

 

 



 
Mai/juni 

Sommeren nærmer seg og dyrene våkner til live. Vi kommer til å ha tema skogen 

og det vi ser der, og hvem bor i havet? Vi prater om dyr og dyr som bor i havet. 

Harene skal nå forberedes på overgangen ned til friluftsavdelingen og vi setter 

av god tid til å bli kjent der nede. 
 

Mai/Juni  

hvem bor i havet?  • Samlingsstund 

• Samlingsstund ute 

• Formingsaktiviteter 

Turer 

 

• Grupper på tvers 

• Akvariet i Drøbak 

(Harer) 

• Nærmiljøet 

• Tarzanløypa 

• Minibuss tur 

Tilvenning på 

friluftsavdelingen 

• Egen plan  

 

Fellesarrangementer 

 

 

• Ruskendagen 

• Vår rent 

• 17. mai 

• Heggumlekene 

• Sommerfest 

Bursdager 

 

• 02.6.18   

• 16.06.18  

• 16.06.19  

• 27.06.19  

• 04.07.19  

Nasjonaldager • Sverige 6. juni  

 

 

 

 

 

 

 

 


