Månedsplan juni/juli
2022

Mål for måneden: vi ser på innsekter, mark, blomster,
blader, undrer oss over sommeren og håper på mye fin
utetid og turer i nærmiljøet. Vi skal plante og holde
orden i grønnsaks hagen vår og stelle pent med den!
Håper på å få høstet masse til høsten
.

Veslefrikk

UKE

MANDAG
30

TIRSDAG
31

ONSDAG
1

TORSDAG
2

6
2.pinsedag
barnehagen stengt!

7
Sommerfest i bhg
16.30-18.30

13

14
Julie 4 år!

8
9
Aktivitetsdag for
førskolegruppa på
Sel bussen går
9.40. alle må være
på plass til bussen
går, ellers må barna
selv kjøres til sel
vi er tilbake ca 14.15
Foreldremøte nye
foreldre.
Besøksdag for nye
barn.
16
15

FREDAG
3

22

23

24

10

17

Avslutningstur for
førskolegruppa, vi
skal til
Hunderfossen

20

21

22

23

24
Planleggingsdag,
barnehagen er stengt!

27

28

29

30

1

4
Denne uken er vi
sammen med
Tommeliten. Alle må
ta med mat og drikke
til ALLE måltider.

5

6

7
Elias DM 4år.

8
GOD
SOMMERFERIE

25

26

27

Vi feirer Casper Emiel
4 år!

INFO:
-barnehagen har feriestengt i uke 28,29 og 30.
- fra og med Mai til og med August utgår varmmat på torsdager, det vil nok kanskje bli noe varmmat enkelte
dager.
-planleggingsdag den 24/6-22, barnehagen er stengt denne dagen.

Se over . Pass på barnet har nok med skift, trenger ulike klær og dresser/sko, vanter, votter og luer/buff. Barna trenger
egen solkrem i hylla, barnehagen har ikke solkrem til utlån.

Matpakke til ett måltid, ett måltid og frukt i bhg.
Alle som kommer etter 8.30 skal ha spist frokost hjemme.
Kommer dere etter 9.30 vil vi ha beskjed.
I disse tider er også terskelen for å sende barna hjem lavere enn ellers, dette betyr at dere som foreldre må være lette å
få tak i på mobilen.

Vi arbeider etter Rammeplanens fagområder og disse går litt i hverandre. Når vi f.eks bruker sanger med
bevegelse så er vi innom flere fagområder. Med utgangspunkt i fagområdene er dette hva vi har holdt på med
i mai:
1) Kommunikasjon, språk og tekst: vi har hatt fokus på kommunikasjon, det å mestre ulike former av
kommunikasjon. Vi leser bøker sammen med barna, gir barna tid til å uttrykke seg og fortelle. Vi har brukt
konkreter, bevegelser og bilder som støtte til fortellinger og sanger. Vi har samtaler om felles opplevelser og
oppmuntrer barna til å fortelle. Vi har også hatt fokus på smågrupper med språkaktiviteter. Vi har hatt
sangsamlinger og øvd oss på mai sanger og nå øver vi til sommerfesten
2) Kropp, bevegelse, mat og helse: I mai har vi hatt mye utelek. Vi har vært på turer i skogen og gapahuken.
Her er det fint!! Vi klatrer i trær, løper, svinger oss i trærne og leker med pinner og kongler. Førskolegruppa
har vært med å laget mat, de har kuttet og forberedt mat for hele Veslefrikk vi feiret mini 17 mai med
uteleker, sekkeløp, potetløp, sykkling og kasting på blink. Her fikk vi utfordret kroppen og tålmodigheten
3) Kunst, kultur og kreativitet: vi har formingsmateriell tilgjengelig fremme, barna bruker dette når de har
lyst. De er kreative og har god fantasi. Inne på avdeling bruker vi mye saks, lim og div materialer. Ser at det
å klippe med saks kan være litt vanskelig. vi øver også litt på blyantgrepet! Noen
grupper
har mye
tegnet
Vi ønsker
å være
på fine mai
tegninger som henger oppe ute på verandaen.
tur, så husk klær etter vær
4) Natur, miljø og teknologi: vi koser oss mye ute, har vært oppe i mørkeskogen
ogskift
ved gapahuken!
og nok
kan være Vi leker
oss med det vi har tilgjengelig og utforsker naturen.
kalde dager fremover!
5) Antall, rom og form: har fokus på å bruke begrepene i hverdagen vår, inn iUll,lue
matsituasjon
og votterogerlek.
lurt;)Vi har
også grupper og gruppe aktiviteter med sortering, begreper, tall, erfaring med rom og plassering. Vi snakker
om ukedager, måneder og årstid. Spill, sangleker og eventyr har vi stor glede av.
6) Etikk, religion og filosofi: vi har fokus på å snakke om ulike religioner, og bli kjent med religioner og
livssyn vi har i barnehagen. Vise respekt for hverandre, og at alle er like mye verdt!
7) Nærmiljø og samfunn: vi er beviste på å sette ord på positive handlinger og oppmuntre til å hjelpe
hverandre. Lære å ta hensyn til hverandre og det å være en god venn

Førskolegruppa: vi har vært på skolebesøk, fått
treffe fadderne våre og lekt oss, vi skal på besøk
igjen den 8/6 vi har mye fokus på samhold og
vennskap på førskolegruppa, hvordan vi er
overfor hverandre og samarbeid! I juni skal vi
også på avsluttningstur til Hunderfossen det
gleder vi oss til, det er en hyggelig avsluttning!
Eller kommer vi til å ha litt gruppe også frem til
sommeren, vi har fokus på at barna får
medvirke på hva vi skal gjøre i gruppa!

I juni og juli vil vi ha fokus på å kose oss mye
ute, leke med vann om det blir gode temperaturer
og kose oss på i og utenfor barnehagen det blir
også sommerfest i bhg 7/6, det gleder vi oss
tilminner også om planleggingsdag 24/6, da er
bhg stengt! I uke 27 så må alle ha med mat og
drikke til alle måltider, vi samarbeider på tvers av
avdelinger denne uken. Det går fort til
sommerferie, vi kommer til å bruke tiden
fremover på utelek, turer, og samvær på tvert av
avdelingene, slik at de som skal over fra
Tommeliten blir godt kjent

