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4 
GUL: Lek ute/inne 
RØD: Tarkussamling 

Hurra! Vi feirer Ludvig som 
blir 4 år i morgen. 

7 
GUL: Musikk med 
rytmeinstrumenter 

RØD: Vi drar på besøk til 
Luca og rir på hest ☺ Vi 
drar gruppevis! Vi koser oss 
med boller. 

8 
GUL og RØD: Samling- 
farger. Har du på deg noe 
oransje i dag? Hvilken farge 
har Tarkus? 
Ha på deg noe 
oransje- dag! ☺ 

11 
GUL: Lek ute/inne 
RØD: Tarkussamling 

Hurra! Vi feirer Jonathan 
som blir 5 år i morgen. 

15 
GUL: Utelek og musikk 
RØD: I dag får vi besøk av 
Klovnen Lill! 

Hurra! Vi feirer Helena som 
blir 3 år i dag. 

18 
GUL: Vi leker med vann og 
lager masse skum!! 
RØD: Fri lek og kos i 
barnehagen.  

25 
Temafri/vaskeuke 
Barna hjelper å 
vaske uteleker.  

Ta gjerne med 
badetøy og håndkle!

22 
GUL OG RØD:  
Vi vasker uteleker! 

Hurra! Vi feirer Tommy 
som blir 6 år i dag, og 
Magnus blir 5 år i dag. 

25 
GUL: Lek ute/inne   
RØD: Utedag 

Hurra! Vi feirer Emma-
Louise som fyller 4 år i 
morgen.  

29 

GUL: Lek ute/inne   
RØD: utedag 

2. Juli 

Siste dag før sommerferie! 
Planleggingsdag 
mandag 02.08, 
barnehagen åpner 
tirsdag 03.08.21 ☺

22 
Tema:  
Tarkus/trafikk (rød), 
og Sommer 

 

30 
GUL: Lek ute/inne   
RØD: utedag 
Hurra! Vi feirer Ella som blir 3 
år i dag! 

 Havregrøt til frokost

9 
GUL: Lek ute/inne 
RØD: Superklubb! 

 Havregrøt til frokost

28 
GUL: Lek ute/inne   
RØD: utedag 

Hurra! Vi feirer Mathias 
som blir 6 år 28/7. 

 Bananlapper

17 
Såpeboble-dagen: Ta 
gjerne med egne 
såpebobler om   du har. 

 Biola og  
         Musli     

24  
Tema:  
Sommer og Vann 
Vask av leker og lek 
med vann 

 

23 
GUL: Lek ute/inne 
RØD: Vi vasker utelekene! 

  Havregrøt til frokost

21 
GUL: Lek ute/inne   
RØD: Utedag 
Hurra! Vi feirer Ellinor som 
blir 5 år i dag. 

  Pizza

2 
GUL: Tur/ lek 
RØD: Superklubb! 

 Havregrøt til frokost

1. Juli 

GUL: Lek ute/inne   
RØD: utedag 

 Ostesmørbrød 

10 
GUL: «Lille larven aldri mett»   
RØD: Turdag 

 Eggeomelett m/skinke

26 

 

23 
Tema:  
Tarkus/trafikk (rød), 
Sommer og Vann 

 

16 
GUL: Lek ute/inne 
RØD: Superklubb! 

 Havregrøt til frokost

14 
GUL: «Lille larven aldri 
mett»   
RØD: Vi vasker utelekene 
våre. 

 Laksewok 

24 
GUL: Lek ute/inne   
RØD: Utedag 

 Fiskeburger

3 
GUL: «Lille larven aldri mett» 
RØD: Turdag 

 Fiskepinner i lompe 
Sommer avslutning i 
barnehagen 
for russebarna – se eget 
skriv

1 

Dansedag  
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RØD gruppe: 
 
I mai har vi forberedt oss til 17. mai, og sunget mange mai-sanger. Tirsdag 11.05. gikk vi i tog og sang med fane og flagg. 
Da tutet og vinket alle som kjørte forbi oss, det var så fint og se alle de som ble så glade! Det ble en litt spesiell 17. mai i år 
også, men i barnehagen laget vi fest med klovnen Lill på besøk, is og alle de gøye 17. mai lekene. Russebarna fikk fylt 
opp snora i russelua med mange artige ting. Blant annet har de spist yoghurt med gaffel, vært fastbundet med en kompis i 
en time og krabbet opp på taket på lekebussen. ☺ De har hatt egen pysjamasdag og så skal vi også ha en pysjfest 3. juni. 
Dette gleder vi oss så veldig til☺ Vi fikk også besøk av svartrussen som gav oss is og russekort. 

Mengder med småkryp og snegler har blitt samlet inn, og disse har blitt nøye studert og vært gjenstand for undring og litt skrekkblandet fryd! ☺ 

Sommeravslutningen med overnatting slik vi kjenner den, må utgå i år pga. av Covid-19. Det blir avslutning kun for førskole barna, egen 
invitasjon kommer! 

GUL gruppe:  

Vi har hatt en flott mai måned, med 17.mai- sanger, samlinger, og barna lagde fine 17.mai sløyfer! ☺ Barna på gul gruppe ønsket å gå i tog etter 
å ha sett de store barna på rød gruppe gå i tog. Så da fant Wenche frem fanen, og med hvert vårt flagg i hånda gikk vi i vårt eget lille tog på 
uteområdet vårt, sang og ropte: «Eplehagen, eplehagen, hei hei hei. Ingen barnehage er som deg! Hurra!». Noen som har hørt dette ropet mye 
hjemme?? ☺ Måneden har gått fort, med mange fridager.  

Etter 17.mai startet vi opp med tema «Lille larven aldri mett», og dette vil vi holde tråden i frem mot sommeren. Barna har blitt kjent med boka 
som hører til, og mange husker nå stadiene: egg- larve- puppe- sommerfugl. De følger spent med, og benevner det de ser på bildene, alt hva 
lille larven spiser! Han er en sulten larve altså! ☺ Formingsaktiviteter hører også med, det liker barna godt. Flere har nå laget sin egen lille larve 
som de har fått med seg hjem. Dette er et pågående prosjekt. Avdelingen blir også fint pyntet med diverse barna lager knyttet til temaet.  

Ute ser vi nå mange forskjellige småkryp og insekter, barna finner meitemark og snegler som de synes er superstas å holde i hendene sine og 
vise frem. Fine sommerfugler flyr også omkring, så får vi se om vi kan finne den ekte lille larven også en dag! ☺ Vi låner sykkelbanen med jevne 
mellomrom, det er gøy! Noen barn er med på loftet for å hente ting av og til, og det er veldig stas å få være med opp der, mange spennende 
leker osv. Trappa opp til loftet får de øvd seg på også. Barna virker veldig klare og spente på å begynne på rød gruppe etter sommeren! ☺ 

Vi går inn i juni måned med håp om sol og varmt vær. Det står på månedsplanen tur/lek, dette betyr at vi tar dagen litt som den kommer.  

ALLE: Husk å smøre barna med solkrem før de blir levert! ☺ Solhatt/ solbriller anbefales å ha i hylla. 

Vi ønsker dere en solrik og avslappende sommerferie! Med hilsen Personalet i Eplehagen!  
Wenche (tlf 48253355) 

Månedens farge:


