
 
 
Månedsplan Juni 2017       Base: BLÅ, GRØNN & GUL                      
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Sommerfest! 
Velkommen til 

sommerfest 

mellom  

kl 15:15 - 16:15 

 

 

Undringsstund 
-Aldersinndelt 

 

Blå base:  
(03.06) 

 

Gul base:   

uke: 23    5 6 7 8 9 

 

2. pinsedag 

Barnehagen er 

stengt. 
 

 

 

 

Planleggingsdag 

Barnehagen er 

stengt. 
 

 

Sommertur  
 

Undringsstund 

-Aldersinndelt 
 

Grønn base:  

 

Sommertur  
 

Undringsstund 

-Aldersinndelt 
 

Varm lunsj 
Ansvar:    

 

Lekegruppe 

 

Undringsstund 
-Aldersinndelt 
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Sommertur  

 

Undringsstund 

-Aldersinndelt 

 

 

Temadag 

 
-Forut 

 

Undringsstund 

-Aldersinndelt 
 

Varm lunsj 
Avslutning for de som 

skal begynne på skolen. 

 lager koldtbord til 

hele barnehagen. 
 

Lekegruppe 

 

Sommertur  
 

Undringsstund 

-Aldersinndelt 

 

Blå base:  

 

 

Sommertur  

  

Undringsstund 

-Aldersinndelt 
 

Gul base:  
 

Varm lunsj 
Ansvar:  

   

Lekegruppe 

 

Undringsstund 

-Aldersinndelt 
 

Gul base:   
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Undringsstund 

-Aldersinndelt 
 

 

  

Undringsstund 

-Aldersinndelt 
 

Gul base:  
 

Varm lunsj 
 

Lekegruppe 

 

Undringsstund 

-Aldersinndelt 
 

Grønn base:  

 

Undringsstund 

-Aldersinndelt 
 

Varm lunsj 
Ansvar:  

   

Lekegruppe 

 

  
Undringsstund 

-Aldersinndelt 
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Undringsstund 

-Aldersinndelt 

 

 

 

 
 

Undringsstund 

-Aldersinndelt 

 

Varm lunsj 
 

Lekegruppe 

 

Undringsstund 

-Aldersinndelt 

 

Undringsstund 

-Aldersinndelt 
 

Varm lunsj 
Ansvar:  

   

Lekegruppe 

Grønn base:  

Blå base:  

 

 
 



 

 

 

 

Sommerturer: 
 

.( Barn født-11) 

 

Dinosaurane drar med 

bussen til byen og 

besøker Vil Vite 

senteret.  

Her kosar vi oss med 

noko godt å spise og 

drikke. 

.( Barn født-12 

  

Edderkoppane drar 

med bussen til byen og 

besøker Akvariet. Her 

kosar vi oss med noko 

godt å spise og drikke.  
 

 

( Barn født -13) 

 

Sommarfuglane drar 

med buss til Bjørnen og 

går tur der. Her kosar 

vi oss med noko godt å 

spise og drikke.  
 

 

  (Barn født -14) 

 

Marihønene går tur til 

gapahuken på 

Varafjellet.  

Her kosar vi oss med 

noko godt å drikke og 

spise.  

 
 

 (Barn født-15) 

 

Larvene går til til 

Kuventræ.  

Her kosar vi oss med 

noko godt å spise og 

drikke.    

 

 
 

 

 

 

Rekn med Os(s): Mengde 

          
 

Jobbe med mengd som : Mye/lite – stor/liten 

Telle, sette sammen par, tall – regler, , mengderinger, ulike sorteringer (biler, farger, dukker, størrelse, form .osv), Ulike spill, 

Rollespill/regnefortelling 
 

Undringsstund  

Gjennom året har vi flere programmer. Førstehjelp, Snakkepakken, Vennskapsbøker, Forut, Sammen 

mot mobbing, Følelser (fra dinosaurskolen), Lese og skriveglede, Språkglede, Musikk & dans. 
 

 
 

 Temadag             
 

 
 

 

Forut 

-Vi jobbar med FORUTs barneaksjon, der vi lærer om barn i Nepal. 

I undringsstunden gjennom året har vi blitt kjent med Monki, Biswas, Nischal og Puspa i Nepal.  

Vi har prata om jordskjelvet som øydela mange hus.  

Tysdag 13. juni avsluttar vi prosjektet med temadag om Nepal.  

I denne forbindelsen ynskjer vi å samle inn litt penger til Forut.  

Om du har tomflasker vi kan pante, ynskjer vi dei gjerne.  

 

 

 
 

Sommerfest 

 

Torsdag 1 juni! 

Velkommen til sommerfest i barnehagen mellom kl 15:15-16:15 

Vi byr på mat og drikke.  

Barn og voksne har øvd og vil gjerne invitere dere til fotballbanen kl 15:45 for litt underholdning. 
 

   Song og dans Årets songer: Månadens songar:: 

 

 
 

Dinomaur 

Blåse på 

 

Stopp! Ikke mobb. 

Kamelen Klara 

Kule Petter edderkopp 

 
 


