
Tilbakeblikk mai 

 

Den første halvdelen av mai var fylt med aktiviteter og sanger i forbindelse med 17.mai- 

feiringen vi hadde i barnehagen 16 mai. Det ble en flott dag med leker og pølsebod på 

formiddagen. Senere på dagen ble det korps, tog, is og mange foresatte som ble med på 

feiringen.    

Barna på Tømmerstokken har blant annet vært med på å lage egen fane til basen.  

Det står i årsplanen: Barn lærer når de blir inkludert. 

             

              

 

Kongeprosjektet 

I slutten av april ble det startet et prosjekt ut ifra Hamzah sin store interesse for konger, 

dronninger, prinsesser og prinser. Dette har spredd seg i barnegruppa og resultert i et 

kongeprosjekt. Vi har laget kroner, kongekapper, sett og lest i bøker om konger og prinsesser 

m.m.  

I årsplanen står det: Innholdet i den pedagogiske virksomheten bygges opp rundt barnas 

motivasjon- drømmer, interesser og spor- og følges frem til små og store prosjekter. 

          



Turene i mai måned 

Turene i mai måned har hatt bakgrunn i barnas interesse for vann. I sanseprosjektet vårt 

gjennom året har vann vært et populært element for barna. Vi har dratt på badeturer i Kulås, 

Genesis og turer i gågata med flere stoppesteder der vann har vært i fokus. 

Vi har også plantet jordbærplanter og vannet disse. Det har vært stas å leke med vann bak 

på utsiden av basen og på fellesområdet til barnehagen. 

 

Planting av frø og planter er et prosjekt som vi har startet opp med denne måneden. Vi ser 

at flere av barna synes det er gøy å plukke blomster og se på forskjellige vekster ute på 

turene våre. Vi prøver å gi barna en forståelse av hvordan naturen fungerer.  

 

I Rammeplanen står det: Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen som fremmer 

evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.   

 

        

 

                            

 

 

 

 



 

Sanserom, matlaging og gymsal 

Vi er i gymsalen på Sandesundsveien skole med en gruppe hver onsdag.  

I Rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna videreutvikler motoriske 

ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper. 

Vi har felles varm lunsj og egen varm lunsj for basen i løpet av uka. Noen av måltidene denne 

måneden har vært: Fiskesuppe, pizza, nudelsuppe med kylling og laksenuggets med pasta. 

Barnehagen skal bidra til et variert kosthold og barna skal være med på matlagingen. 

Vi har laget et lite sanserom på basen. Her har vi forskjellige lys, lyder av fuglekvitter eller 

lyden av sjøen. Barna synes det er spennende å oppleve lys og lyd på en annen måte på 

dette lille rommet.  

I Rammeplanen står det at personalet skal synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i 

barnehagens inne- og uterom. 

 

       

         

Ønsker dere alle en fin juni måned!  

 

 

        

 


