
Månedsplan for Mosebarna – juni 2013  

Tema: Maur 

 

 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Uke nr 23 

3.-7. juni 

 

Ordenbarn: 
Sofie og Henry 

Inne og uteaktiviteter 

Forming 

Tur 

 

Gruppedag 
5 åringene er sammen med 

spurvene 

Tur Lekegrupper 

 

Uke nr 24 

10.-14. juni 

Ordensbarn: 

Ida og Leah 

Inne og uteaktiviteter 

Forming 

 

Turdag  

 

Gruppedag med forming 

Velkommen til 

sommerfesten 

 

Tur 

 

Lekegrupper 

 

Uke nr 25 

17.-22. juni 

 

Ordensbarn: 

Lucas og Lene Marie 

Turdag 

 

Inne og ute aktiviteter 

 

Gruppedag 

 
Tur 

 
Vi feirer David og 

Andrea som har 

bursdag 7.7 og 12.8 

Uke nr 26 

25.-29. juni 

 

Sommerbarnehage 

 

 

Vi samarbeider med 

de andre avdelingene. 

   
 

Hvis du går en tur og hjernen faller ut, så finner vi ikke 

veien hjem for da kan vi ikke tenke klart lenger. 

 (Sofie 5år) 



MÅNEDSBREV FOR MOSEBARNA  

Hva har vi jobbet med denne måneden?  

Mai har vært en måned med mye utelek. Vi har hatt gym på fotballbanen, 

med hinderløype, fotballspilling og sykling. Barna har vært ivrige 

maurjegere og endelig har vi fått de 9 nyinnflyttede maurene i maurbyen 

vår til å jobbe. Vi puttet oppi en ”konge” (en hestemaur), men den døde 

dessverre, den likte seg tydeligvis ikke sammen med de andre 

sukkermaurene… 

Uteområdet i barnehagen er nå full med små hull etter all gravingen etter 

maur  

Vi har hatt om Italia og Østerrike, tegnet flagg og hørt musikk. Vi har også 

brukt internett og funnet fine filmsnutter fra begge landene. 

Vi hadde en liten 17. mai feiring med tog til Skogstunet og eldresenteret på 

Flagget, pølsefest og leker på banen etterpå  

 

I den internasjonale uken hadde vi fellessamlinger hver dag hvor vi ”flydde” til 

de ulike landene Mosebarna, Spurvene og Haukene hadde hatt om. Barna fikk 

utdelt pass og ble stemplet inn etter tur. Vi fikk se flotte drakter fra Peru, 

Sverige, India og Spania.  

5 åringene har vært i Bergen og deltatt på barnas festspill i Logen.  

3 og 4 åringene har laget et stort maleri ute i solen. Vi malte himmel og gress 

og limte på jord og maurtuematriale (rusk fra skogen )  

Sander (onkelen til Henry) hadde arbeidsuke hos oss noe som var veldig 

populært både hos barn og voksen og vi storkoste oss med han på avdelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Hvilke fagområder skal vi konsentrere oss om? Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

De neste tre månedene skal vi innom alle fagområdene i 

rammeplanen.  

Med hovedfokus på:  

 Kropp, bevegelse og helse 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Antall, rom og form 

Vi fortsetter med samme tema og skal jobbe med ulike 

formingsmateriell. Maurene i maurbyen jobber i vei og det blir 

spennende å følge med på hva som skjer videre. Vi skal lage egne maur 

og lage ferdig racerbilene våre. Vi skal ha litt lengre turer og lage mat 

på tur. Eventyret om Pinoccio (Italia) fikk vi ikke lest forrige måned så 

da leser vi det denne måneden.  

Fotballbanen skal brukes flittig til gym og sykling. 

Vi har samlinger og barnemøter hver dag hvor vi går igjennom dagen i 

dag og barna får fortelle/spørre om det de vil. Vi synger og forteller 

eventyr. 

 

Hvordan dokumenterer vi det vi har gjort? 

 

Hvordan lar vi barna få være med og bestemme sin hverdag i barnehagen? 

Vi tar bilder som vi legger ut på nettsiden vår. 

www.skogenbarnehage.no 

Vi skal skrive dagen i dag.  

Vi viser bilder på skjermen i garderoben.  

Vi observerer leken til barna og har daglige samlinger slik at vi da kan finne ut 

hva barna er opptatt av og deretter  tilpasser planer våre. Barna er ordensbarn i 

par og får bestemme og tilberede middag den uken de har ansvar. Vi er opptatt 

av å være lydhøre for barnas innspill og endrer gjerne oppsatt plan for gode 

barneforslag! 

Barna får selv velge aktiviteter i lek inne/ute 

Hvordan praktiserer vi målet med å være aktiv voksne? Praktiske opplysninger: 

 Tilstedeværelse ”her og nå” 

 Kreative og engasjerte voksne 

 Positive, lyttende og støttende voksne 

 Sommerfest 12.6 

 Ta gjerne med solbriller, caps eller solhatt til barna. 

 Smør barna med solkrem før barnehagen på solfylte dager 
 

 

http://www.skogenbarnehage.no/

