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2. Pinsedag

3 
BLÅ: Lek ute/inne 
GRØNN: Tur/lek 
RØD: Turdag – kakao er lov! 

4 
BLÅ: Tur/lek   
GRØNN: Tur/lek 
RØD: Tarkussamling 

Sommer avslutning og  
overnatting i barnehagen 
for russebarna – se eget 
skriv

5 
BLÅ: Lek ute/inne 
GRØNN: Tur/lek 
RØD: Tarkussamling 

8 

BLÅ: Lek ute/inne 
GRØNN: Tur/lek 
RØD: Tarkussamling 

9 
BLÅ: Musikk med 
rytmeinstrumenter 
GRØNN: Tur til Ingeborg sin 
hage 
RØD: Superklubb! 
Vi feirer Lykke Alice som 
blir 6 år.  

10 
BLÅ: Lek ute/inne 
GRØNN: Tur/lek   
RØD: Turdag – kakao er lov! 

11 
BLÅ: Tur/lek   
GRØNN: Tur/lek 
RØD: Superklubb!

12 
BLÅ: Lek ute/inne 
GRØNN: Tur/lek 
RØD: Tarkussamling 

Hurra! Vi feirer Jonathan 
som blir 4 år i dag. 

15 
BLÅ: Tur/lek   
GRØNN:Tur/lek 
RØD: Vi leker ute hvis fint 
vær. 

16 
BLÅ: Utelek og musikk 
GRØNN: Tur/lek 
RØD: I dag får vi besøk av 
Klovnen Lill! 

17 
BLÅ: Utelek 
GRØNN: Tur/lek 
RØD: Turdag – kakao er lov! 

18 
Såpeboble-dagen: Ta 
gjerne med egne 
såpebobler om du har. 

19 
BLÅ og GRØNN: Vi leker 
med vann og lager masse 
skum!! 
RØD: Fri lek og kos i 
barnehagen.  
Hurra! Vi feirer Ellinor som 
blir 4 år på søndag. 

26 
Temafri/vaskeuke 
Barna hjelper å 
vaske uteleker.  

Ta gjerne med 
badetøy og håndkle!

23 
BLÅ, GRØNN OG RØD:  
Vi vasker uteleker! 

24 
BLÅ: Lek ute/inne   
GRØNN:Tur/lek 
RØD: Vi vasker utelekene! 
Hurra! Vi feirer Ebba og Scott 
som blir 3 år 23/7, Julie som 
blir 3 år 26/7. 

25 
BLÅ: Lek ute/inne   
GRØNN:Tur/lek 

Vi leker ute hvis fint vær 

Hurra! Vi feirer Mathias 5 
år 28/7, Mira 4 år 30/7,    
Jacob 4 år 28/7, 
og Johanne som blir 6 år 
27/7.

26 
BLÅ: Lek ute/inne   
GRØNN:Tur/lek 

Vi leker ute hvis fint vær 

Hurra! Vi feirer Emma-
Louise som fyller 3 år i 
dag.  

23 
Tema: Tarkus/
trafikk og Sommer 

 

25  
Tema:  
Sommer og Vann 
Vask av leker og lek 
med vann 
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Dansedag  

  

24 
Tema: Tarkus/
trafikk 
Sommer og Vann 

 

22 
BLÅ: Lek ute/inne   
GRØNN: Tur/lek 
RØD: utedag 
Hurra! Julian blir 6 år og 
Magnus blir 4 år i dag 

  Pizza
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RØD gruppe: 

I mai har vi forberedt oss til 17. mai, og sunget mange mai-sanger. Det ble en litt spesiell 17. mai i år uten tog både i barnehagen og på selve 
dagen, men barna koste seg og vi hadde alle de gøye 17. mai lekene. Vi fikk pølser og is, og hadde en skikkelig super dag!!  Russebarna fikk 
fylt opp snora i russelua med mange artige ting. Blant annet har de spist lunsj under bordet, spist youghurt med gaffel og krabbet opp på taket 
på lekebussen. ☺  

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 slik vi kjenner den må utgå i år pga. av Covid-19, men vi kommer sterkere tilbake neste år. Det blir avslutning kun for 
førskole barna, egen invitasjon kommer! 

I juni kommer vi til å fortsette med Tarkussamling i to uker, før vi går over på Sommer og Vann som tema. Her skal vi boltre oss med vann, 
skum, såpebobler og annet gøy. Det blir vasking av leker, og her er barna svært gjerne med og hjelper. Vi gleder oss til de siste ukene før 
sommerferien, og håper det blir deilig sommervær som vi kan kose oss i ute.  

BLÅ og GRØNN gruppe: Vi har hatt en utrolig flott mai måned med masse sol og flott vær. Blå gruppe har kos seg mye i bhg og utforsket både 
blomster og insekter. Vi fikk feiret 17. mai med is og hjemmelaget dekorasjoner. Noen småturer har det også blitt på oss. Da er det nydelig å 
løpe fritt og utforske alt vi finner på vår vei.  
Grønn gruppe har vært på tur hver dag hele mai. Vi har funnet en flott turplass som vi koser oss glugg på. Her både tryller vi, er på bjørne og 
slange jakt, samlingstunder med «bål»(pinner i en haug), spiser nista, øver på å vente og stoppe, og alle barna har fått masse nye 
supermuskler i beina. Barna går og løper hele lysløypa og mere til.  
Vi går inn i juni måned med håp om sol og varmt vær. Grønn gruppe vil fortsette med å være mye på tur. Det står på månedplanen tur/lek, dette 
betyr at vi tar dagen litt som den kommer.  

ALLE: Husk å smøre barna med solkrem før de blir levert og at de har spist frokost før de kommer. 

Vi ønsker dere en solrik og avslappende sommerferie! Med hilsen Personalet i Eplehagen! 

29 

BLÅ: Lek ute/inne   
GRØNN: Tur/lek 
RØD: utedag 

30 

BLÅ Lek ute/inne   
GRØNN: Tur/lek 
RØD: utedag 
Hurra! Vi feirer Ella som 
blir 2 år i dag, og Rakel 
som blir 2 år 22/7.

1.Juli 

BLÅ Lek ute/inne   
GRØNN: Tur/lek 
RØD: utedag 

2. Juli 

BLÅ: Tur/lek   
GRØNN: Tur/lek   
RØD: utedag 

3. Juli 

Siste dag før sommerferie! 
Planleggingsdag 
mandag 03.08, 
barnehagen åpner 
tirsdag 04.08.20 ☺

27 

 


