
Månedsplan juni 

   
2021 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

31.  

 

1. 

Formingsaktivitet ekorn 

Vi lager fisker 

 

Lekegrupper harer  

Vi bygger med store 

klosser ute 

 

Formingsaktivitet harer 

på ettermiddag 

Vi lager fisker   

2. 

Tur dag  

 

 
Halve haregruppe til 

akvarium i Drøbak 

 

Vi feirer bursdag! 

 
Halve haregruppe 

tilvenning på 

storeskogen  

3. 

Dans 

 
 

Varm mat 

 

4. 

Sangsamling  

med  

instrumenter

 

7. 

Formingsaktivitet 

ekorn 

Vi lager ferdig 

fisker  

 

Lekegrupper harer 

Vi deler gruppa i 2 og 

har fokus på å 

styrke rolleleken  

8. 

Formingsaktivitet harer 

Vi lager ferdig fisker  

 

Lekegrupper ekorn  

Vi leker med vann! 

 

Halve haregruppa på tur 

til akvarium i Drøbak 

 

Halve haregruppe 

tilvenning på 

storeskogen 

9. 

Tur dag  

 
 

10. 

Dans 

 
 

Varm mat 

 
Haregruppe på tilvenning 

på storeskogen  

11. 

Sangsamling  

med  

instrumenter 

 

14. 

Formingsaktivitet 

ekorn 

Vi lager maneter 

  

Lekegrupper harer 

Vi leker med vann! 

15. 

Formingsaktivitet harer 

Vi lager maneter  

 

Lekegrupper ekorn  

Vi leker med biler og 

bygger bilbaner inne på 

det lille rommet  

 

Haregruppe på tilvenning 

på storeskogen 

16. 

Tur dag 

 
Vi feirer bursdag! 

 

17. 

Dans 

 
 

Varm mat 

 

Haregruppe på tilvenning 

på storeskogen 

18.  

Sangsamling  

med  

instrumenter 

 
 



21. 

Formingsaktivitet 

ekorn 

Vi lager maneter  

 

22. 

Formingsaktivitet harer 

Vi lager maneter  

 

Haregruppe på tilvenning 

på storeskogen 

 

SOMMERFEST  

               

23. 

Tur dag 

 
 

24. 

Dans 

 
 

Varm mat 

  

Haregruppe på tilvenning 

på storeskogen 

25. 

Sangsamling  

med  

instrumenter 

 
Vi feirer 

bursdag! 

(27.06) 

 
28. 

Vi går ut og koser 

oss i det fine været 

de siste dagene! 

Vann, lek og moro 

       

29. 

 
Haregruppe på tilvenning 

på storeskogen 

30. 

 
Vi feirer bursdag! 

(04.07) 

 

 

GOD SOMMER 😊 

Månedsposten 
Nå som været bringer mye sterk sol, er det viktig at dere husker å smøre 

barna på morgningen før de kommer til barnehagen. Vi smører en gang til 

før vi går ut på ettermiddagen. 

 

Mai måned er over og vi setter i gang med siste barnehagemåned før 

sommerferien! I mai måned opplevde vi at barnegruppa virkelig hadde tatt med 

seg de vi jobbet med i april måned. Det var masse kos på avdelingen og fokus på 

hyggelige ting å si til hverandre. Det ble også satt mer ord på følelser som 

oppstod og barna har vært veldig flinke til å trøste hverandre. Mye kos og klem 

barna imellom og, som velkomst om morgningen..        

 

Vi hadde satt ut insektfeller i slutten av april som vi jevnlig skulle sjekke ut. Da 

det ble mye dårlig vær denne måneden fant vi ikke så veldig mange insekter oppi 

fellene våres. Det vi derimot fant masse av under mattene inne på uteområdet 

vårt, var meitemark! Vi har lett, plukket opp og studert masse meitemark. Puttet 

dem i bøtter, hatt de i henda våres og kjent hvordan det føles å holde på de.. Vi 

har også hatt noen plakater inne med forskjellige småkryp illustrasjoner på, som 

har blitt flittig brukt i lek og til å snakke om navn på de forskjellige dyrene.  

Noe av aktivitetene vi skulle ha ute i mai måned ble også ikke noe av, grunnet 

været.. Derfor prøver vi igjen i juni måned, med håpet om at det fine været 



holder seg! 17. mai feiringen vår ble også i år uten tog for småbarna, men vi 

koste oss likevel med pølser, is og lek        

 

I rammeplanen står det at barnehagen skal sørge for at alle barn får rike og 

varierte opplevelser og erfaringer. Barna skal også få tilgang til varierte sanse-

opplevelser både i og utenfor barnehageområdet. 

 

I juni måned skal årets haregruppe også få besøke akvariet i Drøbak. Dette er 

et kjempespennende opplegg hvor barna i fjor fikk se ulike fisker inne gjennom 

glass, se på at store fisker i et basseng ble matet og ble guidet gjennom hele 

akvariet av eier. Barna fikk også bli med ut og ta opp teine fra vannet, som det i 

fjor var masse fisk, sjøstjerner og krabber i. Det var også tilrettelagt for at 

barna fikk ta opp og kjenne på blant annet sjøstjerner. 

I forbindelse med dette besøket vil det derfor være en rød tråd denne måneden 

med fokus på havet og alle skapningene som lever her. Vi fortsetter også å 

studere insektene og småkrypene som det blir enda flere av nå med det fine 

været. Vi satser på masse flott vær slik at vi kan ha flere aktiviteter ute, samt 

masse lek med vann        

Vi skal lage våre egne fisker som vil bli hengt opp i et stort «akvarium» på 

veggen, og vi skal ha mange morsomme lekgrupper! 

 

Haregruppa begynner også med tilvenning nede på storeskogen denne måneden. 

Vi kommer til å utforske og leke i rommene som er her, bruke stellerommene og 

spise lunsjen vår her inne       

  

22. juni blir det sommerfest. Om det blir åpnet for at sommerfesten kan 

arrangeres for alle, blir tidspunktet fra 15:30-17. Det blir dog dessverre mest 

sannsynlig kun for førskolebarna, og da vil tidspunktet være fra 17-18. Dere vil 

få nærmere beskjed om hvordan dette blir uka før.  

Det vil uansett bli arrangert en sommerfest for barna i barnehagens åpningstid, 

uten foreldre.    

 

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 fortsatt 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.  

 

Dette må til enhver tid være i garderoben: 

• SOLKREM 

• Solhatt 

• Tynn lue  

• 2 regntøy sett  

• Tynn ytterjakke 

• Gummistøvler 

• Joggesko/sandaler  

• Innesko 

 

I skifteskuffen 

 

• 3 par sokker 

• 3 par bukser/shorts 

• 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 

• Tur til sjøen 

(Harer) 

• 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  
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5. juni  

• Sverige 6. juni  

 

 

 

 

 

 

 

 


