Ekne barnehage - Grønn avdeling
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

18.
Utedag

19.
Pinsevandring i
kirka kl. 8.50, dvs.
at alle må være
ferdig med
frokost og
påkledd kl. 8.30,
for da går vi til
kirka. Leik på
blåavdelinga
etterpå.

20.
Utedag
Vi tømmer glass
og metall. Vi leker
ute på skole
etterpå.

21.
Vi drar på Mule
gjenbrukstorg.
Husk å sett igjen
bilstoler. Vi
trenger noen som
kan kjøre.

22.
Skolegruppe:
Forventninger til
skolestart

25.
Barnehagen er
stengt pga. 2.
pinsedag

26.
Vi leker på
blåavdelinga.
Vi har
brannøvelse.

27.
Utedag

28.
Skolegruppe:
Tall, telling,
mengde
Tarkus kommer
på besøk og
snakker om å
vente og å gå.

29.
Utedag
Vi sår.

Kort om første del av mai
Barna har gjort en kjempeinnsats med å rydde søppel. Først plukket vi 11 kg søppel langs veien, og
søpla sorterte vi når vi kom tilbake i barnehagen. På stranda ble det plukket 4 kg. søppel. Imponert
over innsatsen. Og barna syns det var stor stas å bruke arbeidshansker vi fikk sponset av Felleskjøpet.
Vi har sett på bilder og snakket om Falstad under krigen, og det gjorde inntrykk på mange. 2010 gikk
til Falstadskogen 8. mai, mens skolestarterne var på skolen.
Vi har prøvd fiskelykken, og en lykkelig fisker dro på land en liten fisk. Fisken ble renset, og båret til
barnehagen, hvor fiskeren var med å steke den. Alle fikk smake – det ble ca. en halv teskje fisk på
hver, så vi måtte spe på med litt knekkerbrød. Alle spikket pinne og laget vindmølle med 17. mai
farger. Vi har øvd til 17. mai og skolestarterne byttet på å bære fane og holde duskene.

Turid Langås, ped. leder, Ekne barnehage,
Grønn avdeling

Mål for perioden:
- Få innblikk i hvorfor vi feirer
pinse.
- Erfare hva som skjer med
søpla vi sorterer.
- Gjennomgå hva vi gjør i
tilfelle brann.

