
Må nedsbrev for Måi  

Hei og hopp! 

 

Nå er det allerede tid for en ny måned – vi har allerede kommet til mai! Temaet i mai 

skal være vår/ insekter. Vi snakker om insekter både i samling og på tur. Vi fortsetter 

å så planter og grønnsaker.  

 

17. mai er rett rundt hjørnet og vi forbereder oss til 17. mai 

feiring vi skal ha i barnehagen fredag den 13. mai. Fint at alle 

barna er her innen 09.30 denne dagen! Etter flaggheisinga blir 

det 17. mai tog og til 11 måltidet serverer vi pølser, saft og is 

til barna. Vi håper på en dag fylt med godt vær og mye kos  

Det hadde vært gøy om barna fikk med seg eget flagg denne 

dagen – HUSK NAVN!!  

 

Det er en del fridager i mai –  

- 5. mai er det kristi himmelfartsdag 

- 6. mai er det planleggingsdag 

- 16. mai er det 2. pinsedag 

- 17. mai 

 

Nå har vi hengt opp sommerferielapp på døra – Fint at dere krysser av fortest mulig 

for når barna skal ha fri. 

 

Husk dugnad tirsdag 10. mai kl. 16.00 – Skriv dere på liste som henger på døra. Vi 

blir veldig glade om så mange som mulig kommer og hjelper til! Det blir servert mat. 

 

 

 



Sanger: 
17. Mai slagord 
Fjære barnehage hei, hei, HEI 

Ingen barnehage er som deg 

Hipp, hipp, HURRA!! 

Her kommer vi unge i flokk 

Her kommer vi unge i flokk, flokk, flokk 

Av mot og av sanger har vi nok, nok, nok 

Vi våren vil prise, og gamle Norge vise; 

her kommer vi unge i flokk, flokk, flokk  

Ja, vi elsker dette landet 

Ja, vi elsker dette landet 

som det stiger frem 

furet, værbitt over vannet,  

med de tusen hjem.  

Elsker, elsker det og tenker  

på vår far og mor, 

og den saganatt som senker  

drømmer på vår jord. 

Og den saganatt som senker 

senker drømmer på vår jord! 

 

Lille Petter edderkopp 

Lille Petter edderkopp han klatret på min hatt 

Så begynte det å regnet og Petter ned han datt. 

Så kom solen og skinte på min hatt. 

Da ble det liv i Edderkopp som klatret på min hatt! 

Jeg gikk en tur på stien 

Jeg gikk en tur på stien 

og søkte skogens ro. 

Da hørte jeg fra lien 

en gjøk som sa ko-ko. 

Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko 

Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko 

 


