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MÅNEDSBREV 

Glimt i fra april og framtidsplaner for mai 
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 Mai 

 

Nå har vi kommet til mai, blomstene titter fram og endelig kan barna gå i jakke og 

sko! (noen dager) Selv om det går mot sommer, vennligst la fleece, lue og regn-

tøy ligge i barnehagen—det skifter fort og vi må være klar til all slags vær.  

 

Vi feirer 17.mai på 16.mai. Vi skal ha is og pølser og flere 17.mai leker som potet-

løp, limbo, spikkeslag, sekkehopp med mer! Vi skal selvfølgelig øve på «Tenk at 

nå er dagen her», «Alle fugler», «Ja, vi elsker» og «Anna Malena». 

 

2.mai begynte Eid al Fitr som markerer slutten av Ramadan. Vi har mye som 

skjer tidlig i mai og vi har lyst at hele barnehagen feirer Eid sammen og derfor 

skal vi markere Eid al Fitr på torsdag 12.mai. Vi forsøkte å feire Eid i fjor, men nå 

har vi Shanze som skal lære oss hvordan Eid virkelig feires! Vi skal se på hvor-

dan det markeres i forskjellige land, spesielt Tyrkia, Pakistan, Ethiopia og Nigeria.  

 

Av erfaring er barna glad i krypdyr; skrukketroll, meitemark, skolopendre og sneg-

ler fenger barna mest! Vi skal bruke krypdyr til å lære om tekstur, farger og antall. 

Vi har også begynt å plante frø—kan 2022 være året vi endelig dyrker vårt eget 

gresskar til Halloween? (Mark har prøvd i 12 år uten å lykkes). Vi kan snakke om 

søppel, men også om hva naturen trenger; varme, vann og lys. Hvorfor døde 

gresskarene?! 

Hovedmål; Å lære om diverse høytider og å ha respekt for dem. 

 

Nærmiljø og samfunn: Hva gjør vi på Storhaug når det er 17. mai? 

Etikk, religion, samfunn: Hvordan kan vi ta vare på naturen. Lære om Eid al Fitr 

Kunst, kultur og kreativitet: Å delta i skuespill. Besøke Rogalands teater.  

Natur, miljø og teknikk: Finne vårtegn—snøklokker, blad på tre osv. Hvilke fugler hører vi? 

Hvilke dyr «våkner opp» nå. Hvordan kan vi ta vare på naturen og sortere avfall 

Kommunikasjon, språk og tekst: Høre på eventyr. Bruke dialogisk lesing og sanger 

Kropp, bevegelse og helse: Dans. Gå på tur i ujevnt terreng. Gå på lengre turer. 

Antall, rom og form: Sammenligne størrelse, farger og former. Stor, større, størst. Liten, mind-

re, minst 

 

Månedssanger : Tenk at nå er dagen her, Alle fugler, Lille måltrost 
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Hva har vi gjort i april? 

 

Tusen takk til alle som kom til påskefrokost—det var kjekt at så mange hadde mu-

lighet å komme; barn og voksne setter stor pris på det. Det var spesielt kjekt å kun-

ne ønske dere velkommen etter korona, det var nesten litt rart å se så mange folk 

på avdelingen. 

 

Vi har deltatt på ryddeaksjon på Storhaug og snakket litt om å ta vare på naturen 

og hvorfor man bør ta med avfall hjem og ikke kaste det ut i naturen. Barna var vel-

dig ivrige og det kan være et tema som vi kommer til å bygge videre på.  

 

 

 

 

Nærmiljø og samfunn: Bli kjent med nærmiljøet gjennom turer og deltatt i rydde-

aksjonen. Vettene har vært på skolebesøk 

Etikk, religion, samfunn: få kjennskap til ulike verdier i kristen og humanistisk arv 

og tradisjon og bli kjent med religion og livssyn som er representert i barnehagen. 

Vi har lært om Påske og hvorfor vi feirer den. 

Kunst, kultur og kreativitet: Vi lager påskepynt!  

Natur, miljø og teknikk: Utfolde oss i naturen og bli kjent med nærmiljøet. Vi har 

deltatt i ryddeaksjonen og lært om noen fugler.  

Kommunikasjon, språk og tekst: Vi leker med språket gjennom sang og rytme.  

Kropp, bevegelse og helse: Vi går tur i ulent terreng. De eldst har gjennomført 

svømmekurs. 

Antall, rom og form: Vi eksperimenterer med farger og ulik tetthet.  
  


