
Måned: mai og juni 2015!
Tema: hvem er det som har bæsjet?

Rosterud familiebarnehage!
Livet rundt en stubbe

vi lager månedsplan for både mai og juni 
siden det er samme tema disse månende. 
Disse månedene skal vi ha om mulvarpen 
som lurer på hvem det er som har bæsjet 
på hodet hans. I fjor var vi å så på teater 
om denne historien. Det er en veldig 
populær bok blant barna, der de møter 
mange forskjellige dyr.!!!
mål: !!
kunne 1 vers av «ja vi elsker»!
kunne navnene på dyrene vi møter.!!!
hvordan:!!
Vi bruker samlinggstundene og aktivitetene 
til å fokusere på månedens tema. Vi skal 
dramatisere dette stykke som det skal bli 
en forestilling av på sommerfesten.!
Vi synger «ja vi elsker så ofte vi kan. Hvert 
år har alle de størrste barna kunnet denne 
sangen i rosterud. Dette vil vi fortsette med. 
Vi synes det er viktig at barna møter vårt 
lands nasjonalsang.  !!
nå i Sommer været utnytter vi tiden til å 
være mye ute.!!!
hva skjer:!
•  15 mai: 17 mai fest i barnehagen!
• 18. mai: brannstasjonen.!
• 21. mai: besteforeldrekaffe!
• 29.mai: stengt. planleggingsdag.!
• 11.juni: SOMMERFEST!!!
GOD SOMMER!!
   !

I prosjektet livet rundt en stubbe skal vi 
denne måneden se hva som kommer frem 
under snøen. Vi skal konsentrere oss om 
småkryp. Hva er det som begynner å leve i 
skogen nå? Hva gjør de forskjellige dyrene 
og hvordan ser de ut? Kan vi finne ut av 
hva de heter? Vi vil lære ekstra mye om 
maur, siden de store i barnehagen er 
maurtua. Kanskje finner vi en maurtue 
også.!!!
Annet:!
• Det er en tid med veldig skiftene vær, så 

det er vanskelig å velge hva vi skal ha på 
av klær til enhver tid. Vi er ute hver dag.!

•  Vi trenger skift til barna, det er vått i 
været slik at de trenger å ha noe å skifte 
på.!

• Stine er tilbake i barnehagen. Velkommen 
tilbake!  !

• Halima blir frem til sommeren. Det gleder 
vi oss over.!

• Linda har også kommet til oss å skal 
være frem til sommeren hun også. 
Velkommen til oss!!!!!!

TIL DE SOM SLUTTER I BARNEHAGEN:!
Tusen takk for tiden vi fikk ha med dere. 
Dere har alle beriket vår hverdag og vi er 
kjempe heldige som har fått blitt kjent med 
dere allle.!
Lykke til i ny barnehage!!!
TIL DE SOM KOMMER IGJEN NESTE ÅR:!
Dere gleder vi oss till å se igjen til høsten.!!
HA EN FIN FERIE ALLE SAMMEN!!


