
Husk: 

- Rett tøy etter været. En tynn dress eller en utebukse er fint å ha. 

- Solkrem er en fint å ta med. 

- Se etter flått. 

- Hold orden på barnas plasser i garderoben       

- Seinvakten er ofte alene de siste 45 minuttene og deres fokus er da å være sammen 

med barna i lek og aktivitet.  

- Kom alltid bort til en voksen når du henter barnet ditt.  

 

Takk for fine 

foreldresamtaler med 

dere foresatte til våre 

flotte og herlige 

skolestartere. 

Månedsplan REVEHIET mai 2022.     

Fokus: Vennskap og lek. 

Tema: Den lille larven aldri mett og snart sommer i naturen. 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

18 
 
 

2  
Tur & lekegr. 
Gul og blå gruppe 
ut på tur. 
 
Grønn gruppe 
lekegruppe i bhg. 

3 
Møtedag  
for Bjørn & Rev. 
Lek og samling før 
lunsj. 
Vi vanner og steller i 
så kassene. 

4  
Tur & gruppedag. 
 
Gulgruppe tur. 
Grønn og blå gruppe 
i barnehagen. Lek og 
matlaging. 

5  
Gruppesamlinger 
1: 17.mai 
2: Lille larven aldri mett. 
Sosialkompetanse 
3: språk og den 
matematiske verden. 

6 
Tur & gruppedag. 
Gulgruppe aktiviteter 
i barnehagen. 
Blå kropp i bevegelse 
og samling. 
Grønn ut på tur. 

19 
 
 

9  
Tur & lekegr.  
 
Gul og blå gruppe 
ut på tur. 
 
Grønn gruppe 
lekegruppe i bhg. 

10 
Møtedag  
for Bjørn & Rev. 
 
Lek og samling før 
lunsj. 
 
Vi vanner og steller i 
så kassene. 

11 
Tur & gruppedag. 
 
Gulgruppe tur. 
 
Grønn og blå gruppe 
i barnehagen. Lek og 
matlaging. 

12  
Gruppesamlinger 
1: 17.mai 
2: Lille larven aldri mett. 
Sosialkompetanse 
3: språk og den 
matematiske verden. 

13 
Hipp Hurra ALMA 5 år. 

 
Tur & gruppedag. 
Gulgruppe aktiviteter 
i barnehagen. 
 

20 16 
  
Mai fest i 
barnehagen. 
Egen info 
kommer. 

17  
 
17.MAI. 
Hipp, hurra!  
God nasjonaldag. 
 
 

18 
Hipp, 
Hurra  
MIO 6år.   
 
Tur & gruppedag. 
Gulgruppe tur. 
 
Grønn og blå gruppe 
i barnehagen. Lek og 
matlaging. 

19  
Gruppesamlinger 
1: Fortelling / eventyr 
2: Lille larven aldri mett. 
Sosialkompetanse 
3: språk og den 
matematiske verden. 

20 
Tur & gruppedag. 
Gulgruppe aktiviteter 
i barnehagen. 
 
Blå kropp i bevegelse 
og samling. 
 
Grønn ut på tur. 

21 23  
Tur & lekegr. 
 
Gul og blå gruppe 
ut på tur. 
 
Grønn gruppe 
lekegruppe i bhg. 

24 
Møtedag  
for Bjørn & Rev. 
 
Lek og samling før 
lunsj. 
Vi vanner og steller i 
så kassene. 

25 
Tur & gruppedag. 
 
Gulgruppe tur. 
 
Grønn og blå gruppe 
i barnehagen. Lek og 
matlaging. 

26  
 
Kristihimmelfartsdag  
 
barnehagen er stengt.  

27 
Tur & gruppedag. 
Gulgruppe aktiviteter 
i barnehagen. 
 
Blå kropp i bevegelse 
og samling. 
Grønn ut på tur. 

22 30  
Tur & lekegr. 
 
Gul og blå gruppe 
ut på tur. 
 
Grønn gruppe 
lekegruppe i bhg. 

31 
Møtedag  
for Bjørn & Rev. 
 
Lek og samling før 
lunsj. 
 
Vi lager larvekroner. 

1  
Tur & gruppedag. 
 
Gulgruppe tur. 
 
Grønn og blå gruppe 
i barnehagen. Lek og 
matlaging. 

2  
Gruppesamlinger 
1: Fortelling / eventyr 
2: Lille larven aldri mett. 
Sosialkompetanse 
3: språk og den 
matematiske verden. 

3 
Tur & gruppedag. 
Gulgruppe aktiviteter 
i barnehagen. 
 
Blå kreative barn og 
samling. 
 
Grønn ut på tur. 

 

 

æ 



Velkommen mai du skjønne. 

Det er virkelig en fin tid vi går inn i og for en start vi har hatt etter påske. Sommer og sol, jakke og sko -det er livet og måtte 

det bli mye av fin været. 

April var en måned med gode stunder inne og ute i barnehagen, samt en måned med mye sykdom blant barn og ansatte. 

Vi håper og tror at vi nå har kommet over denne perioden med sykdom og at vi kan se framover i sommersolen og friske 

tider i barnehagen.   

Sykdommen gjorde at det ble litt mer armer og bein enn vi ønsket. Vi fikk ikke fulgt opp alt like godt og det gikk utover det 

å rydde og holde orden, men barna ble hele tiden ivaretatt og det er jo det som er det viktigste.  

Vi skal selvfølgelig ta ansvar for orden og rydding på avdelingen, men vi trenger hjelp av dere foresatte med å holde orden 

på deres barns plasser.  

Vi har plantet og sådd, snakket om frøet og spiring og alt annet som skjer om våren ute i naturen. Ute på våre turer og i 

barnehagen finner vi ulike insekter og krypdyr – det kravler og kryper – og det er spennende å gå på jakt og fylle opp 

bøtten med varierte dyr funnet under steiner, nede i jorden og eller i en morken stubbe. Bladene spretter, humlene 

summer og solen gir oss fregner på nesen. Det er godt å bare være og sanse naturens mangfold. 

Leken er god og alle er med -det er en fin gjeng som trives sammen. De er inkluderer og leken er variert, og vi voksne 

støtter opp om lek og er aktivt deltakende sammen med barna. Det er jo en ære å bli invitert inn i lek sammen med barna. 

Barna har vært kreative og de har fått skapt påskepynt i ulike materialer. Påskelunsjen gledet vi oss stort til, men maten 

kom ikke som bestilt. Måltidet ble allikevel en fest med pynta langbord og en spenning å ta og føle på om påskeharen kom. 

Sannelig fant den oss, banket på døren og utenfor lå et stort påskeegg – avdelingen eksploderte da i gledeshyl, store smil 

og hoppende glade barn. Det var nok mer vi voksne som savnet den gode maten….for barna hadde jo fest uavhengig hva 

som ble servert. Påskevandring i kriken var en trivelig stund. Gul gruppe deltok og presten Anders formidlet. Vi andre 

fulgte med og sang for full hals når vi fikk anledning til det. På revehiet har vi hatt ulike grupper og samlinger med fokus på 

påsken og tradisjoner i vår kultur. Barna sitter inne med mye god kunnskap som de gjerne meddeler seg -og det er flott å 

se at barna er trygge i seg selv til å meddele egne tanker og kunnskap i våre grupper aktiviteter og samlinger.  

Vi jobber videre med barnas sosiale kompetanse og deres ferdigheter i lek og aktivitet sammen med andre. Godt fokus her 

stimulerer og legger til rette for god egen utvikling hos barna innenfor alle utviklingsområder. 

Mai er måneden hvor vi har mai fest og har fokus på 17.mai samtidig som den lille larven aldri mett tas fram. 

DEN LILLE LARVEN ALDRI METT. Dette er en klassikker av en bok. Den passer til barnehagebarn på flere områder 

ved at den er lett å forstå, samtidig som tematikken i boken gir oss mange muligheter for ulike temaer å jobbe 

med. Mål: Barn og voksne som undrer og erfarer sammen -skape minner for livet.                              

Våre delmål i arbeidet med fortellingen blir å:  

- øve på å lytte og være delaktige i historien om larven aldri mett (Kommunikasjon, språk og tekst).    
- Lære oss sangen om den lille larven aldri mett (kommunikasjon, språk og tekst). 

- gi barna et forhold til tall, mengde og størrelse (antall, rom og form). 

- utvikle skaperglede og kreative ferdigheter (Kunst, kultur og kreativitet). 

- Gi naturopplevelser som kan bidra til oppdagelser i naturen, og som gir grunnlag for å lære om naturen. (natur, 
miljø og teknikk). 

- Gi barna innblikk i ulike matvarer (Kropp, bevegelse, helse). 

- Gi barna innblikk i hvordan en larve og en sommerfugl beveger seg ved selv å bruke egen kropp i ulike 
bevegelsesaktiviteter. 
(Kropp, bevegelse, helse). 

- Gjøre barna bevisst på egen deltakelse og påvirkning av fellesskapet (nærmiljø og samfunn). 



 

Hvordan vi kan jobbe med temaet: 

Hva Hvordan 
Larvefesten. Ansatte som jobber sammen om et tema mot larvefesten..  

Prosessen skal ende i en felles forestilling og eller utstilling hvor barna og deres arbeid med den lille larven 
aldri mett blir vist. 

Hvordan 
formidle 
fortellingen 
om lille larve 
aldri mett. 

Lese boken, vise bilder og bruke ulike konkreter som forteller historien. 
Bruke historien spontant i hverdagen til å knytte til oss andre temaer som har tilknytning til larve.  
Repetisjon og kontinuitet i fortellingen og arbeidet. 
Arbeide i mindre grupper - som er så viktig for at alle barn skal mestre, bli møtt av voksne og oppleve at de 
høre til i en gruppe. 

Gi barna 
muligheter til 
å uttrykke sine 
inntrykk av 
fortellingen. 

Legge til rette for formingsaktiviteter som: 
Å lage en sommerfugl i fellesskap, alle lager sin larve og sin sommerfugl, liten utstilling på avdelingene som gir 
barna muligheter til selv å fortelle om sin larve og sin sommerfugl. 

Kosthold og 
ernæring. 

Kjøkkenhagen / det spirer og gror /.  
Hva likte larven å spise? Hva liker du å spise?      
Hvor kommer maten fra? 
Hva vi spiser – og er det noe av vår mat larven ville ha likt?  

Fokus på tall, 
mengde og 
størrelse. 

Fortellingen gir oss muligheter til å jobbe med ulike sider av den matematiske verden. Antall, form, lengde, 
telling, størrelser, sortering, mønster, sammenligne, under søke, spørre, undre og mye, mye mer. 

Natur og miljø Lære om hvordan en larve ser ut og hvordan dens forvandling fra egg til larve og larve til egg foregår. 
Snakke om natt og dag. 
Vi kan undre oss over hvor larven bor, og vi kan gå ut for å finne larven og vennene hans. 

Filosofere 
sammen med 
barna. 

Begrepsfeste alt som opptar barna. 
Stille barna spørsmål og undre oss sammen. 
Hvorfor fikk larven vondt i magen? 
Hvorfor heter det sommerfugl? 
Hvordan er fargene på en sommerfugl? 

Hvor mange bein har en larve? 
Hvorfor er noen larver store og noen små? 
Hvorfor er noen sommerfugler små og noen store? 
Er det noen dyr som spiser larver? (fugler-trekke inn 
temaet fugler). 

m.m. bare fantasien som setter grenser      . 

 

Hilsen Line, Cecilie, Stine-Oline, Ellen, Hege, Kim og Brit. 


