Månedsplan Mai
2022
Veslefrikk

Mål for måneden: vårtegn, kanskje dukker det opp
blomster og knopper? Vi har fokus på vennskap, Tarkus
og Bjørnis kommer også på besøk. Vi begynner å
forberede oss på å feire 17. mai

.

UKE

18

MANDAG
2
Foreldresamtaler
Idonyas 5 år!
Vi feirer oscar som
ble 6 år 30 april!
9

TIRSDAG
3
turdag

ONSDAG
4
foreldresamtaler
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5
Sykkeldag

FREDAG
6
Idrettsdag
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Turdag
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Grupper

13
utedag
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17.Mai
Vi feirer mini 17. mai i Grunnlovsdag
bhg
Bhg stengt!
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Vi feirer karoline Sofie Grupper
som ble 4 år 17.mai
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Vi feirer Oliver som
ble 4 år 21 mai!
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Turdag
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26
Kristi himmelfartsdag
Bhg stengt

27
Plandag, bhg stengt!

30

31
Turdag
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2
Grupper

3
utedag

utedag
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INFO:
- på fredager kommer vi til å være ute fra morgenen av når det er god temp fint at barna kommer ferdig
påkledd og klare for utelek frokosten inntar vi ved bålpanna for de som kommer før 8.30, etter 8.30 er
frokosten i bhg slutt.
-barnehagen har feriestengt i uke 28,29 og 30.

Se over skifteklær. Nå trengs det ull undertøy, fleece/tykkere ull, regntøy, tynnere dress, luer/pannebånd, hals,
vanter/votter, ullsokker, gortexsko/cherrox. Denne årstiden krever mye skift og gjerne både tynn dress, tjukk dress og
regntøy. Gjerne flere klesskift! Vi er mye ute!

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.

Tlf kontor: 960 11091 Tlf Tommeliten: 90553694 Tlf Veslefrikk: 95443040 Tlf. Siw 99642973

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 januar:
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 felles
påskesamling.
2) Kropp, bevegelse, mat og helse: I april har vi hatt mye utelek, det har vært aking, graving og den store
haugen vår har vært flittig brukt. Nå er den snart smeltet bor og masse vann har vi fått leke medVi har vært
på turer i skogen og gapahuken. Her er det fint!! Vi klatrer i trær, løper, aker, svinger oss i trærne og baser i
snøen. Førskolegruppa har vært med å laget mat, de har kuttet og forbredt mat for hele Veslefrikk
førskolegruppa har også hatt kafe for de andre barna på veslefrikk.
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 divåmaterialer.
Ser at det
Vi ønsker
være mye på
å klippe med saks kan være litt vanskelig. vi øver også litt på blyantgrepet! Vitur,
harsåi husk
aprilklær
lagetetter vær
påskeaktiviteter og påske ting, bla annet sådd karse, laget blåsetrompet og påskehare.
Vi har
og nok skift
kanhatt
være
påskefrokost .dette var veldig hyggelig
kalde dager fremover!
4) Natur, miljø og teknologi: vi koser oss mye ute, har vært oppe i mørkeskogen
ogog
ved
gapahuken!
Ull,lue
votter
er lurt;) Vi leker
oss med det vi har tilgjengelig og utforsker naturen.
5) Antall, rom og form: har fokus på å bruke begrepene i hverdagen vår, inn i matsituasjon og lek. 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 kommer til å jobbe med de
røde trådene i mai og forberede oss litt mot
skolestart. Førskolebarna våre er utrolig
selvstendige og ivrige så dette går nok veldig
bra vi skal også drive med ting fra plakaten
vår og det som barna har lyst på! Kansje skal vi
på besøk i nærområdet vårt og se på hva som
skjer! Spennede måned.  førskolebarna får
eget samtaleskjema før foreldresamtale!

Må takke alle foreldre som var innom på
påskefrokost, det var veldig hyggelig! Både store
og små satte pris på det i mai kommer vi til å
forberede oss på 17 mai, lage flagg, og ha mini
feiring i bhg. Dette pleier å være veldig
stas!!ellers blir det foreldre samtaler 2 og 4 mai,
liste henges opp i gangen. Dere må selvbytte med
hverandre om tidspunkt ikke passer og gi oss
beskjed! Håper på en flott mai måned.
Spør oss om dere lurer på noe.
Hilsen gjengen på Veslefrikk

