
MÅNED: APRIL 

TEMA: DYR OG PLANTER I NÆRMILJØET 

MÅL: BLI KJENT MED OG FÅ FORSTÅELSE FOR PLANTER OG DYR I NÆRMILJØET 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag  

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag  

 

Uke nr. 15 

 

Prosjekt: 

 

 

6.  

2.PÅSKEDAG. 

BARNEHAGEN ER DA 

STENGT 

 

7. Samling  

Vi er ute fra kl.10.00-11.15 

Varm lunsj og hviletid 

Frukt og lekegrupper. 

8. Samling  

 

 

Vi går på tur sammen med 

2012 barna på  

Huldrene og Maurtuen. 

 

Lunsj og hviletid 

 

Frukt og lekegrupper 

 

9.Samling  

 

Forming med 2013 barna.  

 

Lunsj og hviletid 

 

Frukt og lekegrupper 

10. Samling  

Vi går på tur i nærområdet 

og ser  etter vårens blomster 

og dyr som kommer frem. 

 

Lunsj og hviletid 

Frukt og lekegrupper. 

 

Uke nr. 16 

 

 

Prosjekt: 

 

 

13. Samling  

Språkgruppe med Frøydis 

 

De minste lek ute før lunsj, de 

eldste ut etter språkgruppe. 

 

Lunsj og hviletid 

 

Frukt og lekegrupper 

MALIN 3 ÅR 

14. Samling  

Utelek og aktivitet fra kl.10.00 -

11.15 

 

Varm lunsj og hviletid. 

 

Frukt og lekegrupper. 

 

RAVN 3 ÅR 

15.Samling  

 

Vi går på tur sammen med 

2012 barna på  

Huldrene og Maurtuen. 

 

 

De minste utelek. 

 

Lunsj og hviletid 

Frukt og lekegrupper. 

16. Samling  

 

Forming med 2012 barna. 

Lage påskepynt 

 

De minste lek ute før 

lunsj. 

Lunsj og hviletid. 

Frukt og lekegrupper. 

17. Samling 

 

Vi går på tur i nærområdet 

og ser  etter vårens blomster 

og dyr som kommer frem. 

 

Varm lunsj og hviletid 

 

Lek inne/ute resten av 

dagen. 



MÅNEDSBREV FOR BLÅBÆRBARNA APRIL 2015 

HVA HAR VI GJORT I MARS MÅNED: 

I mars har vi kommet godt i gang med vårtemaet som er dyr og planter i nærmiljøet. Vi har i samlingene sunget 

«blomster små», «små rumpetroll», «bæ bæ lille lam», «lille petter edderkopp», «fola fola Blakken», «en liten kylling i 

Uke nr. 17 

 

Prosjekt: 

 

20. Samling  

 

Språkgruppe med Frøydis 

 

De minste lek ute før lunsj, de 

eldste ut etter språkgruppe. 

Lunsj og hviletid 

Frukt og lekegrupper 

 

21. Samling  

 

Utelek og aktivitet fra kl.10.00 -

11.15 

 

Varm lunsj og hviletid. 

 

Frukt og lekegrupper. 

 

22. Samling 

 

Vi går på tur sammen med 

2012 barna på  

Huldrene og Maurtuen. 

 

 

De minste utelek. 

Lunsj og hviletid 

Frukt og lekegrupper. 

23. Samling  

Forming med 2013 barna  

 

Lek ute før lunsj. 

 

Lunsj og hviletid. 

 

Frukt og lekegrupper. 

24. 

Samling 

 

Vi går på tur i nærområdet 

og ser  etter vårens blomster 

og dyr som kommer frem. 

 

Varm lunsj og hviletid 

 

Lek ute/inne resten av 

dagen 

 

 

Uke nr. 18 

 
27.  
Samling 

 

Språkgruppe med Frøydis 

 

Lek ute før lunsj 

BADING: Iben Alice og Sofia 

 

Lunsj og hviletid 

Frukt og lekegrupper 

 

28.  
Samling  

 

Utelek og aktivitet fra kl.10.00 -

11.15 

 

Varm lunsj og hviletid. 

Frukt og lekegrupper. 

 

29.  

Samling 
Vi går på tur sammen med 

2012 barna på  

Huldrene og Maurtuen. 

 

Lek ute før lunsj 

 

Lunsj og hviletid 

Frukt og lekegrupper. 

30.  

Samling  

 

Lek ute før lunsj. 

Lunsj og hviletid. 

 

Frukt og lekegrupper. 

1. MAI 

OFFENTLIG 

HØYTIDSDAG 

BARNEHAGEN ER DA 

STENGT 



egget lå», »pinnsvinfamilien på fem». Vi har også en dagtavle vi går igjennom hver samling. Der viser vi bilder over hva 

vi skal gjøre i løpet av dagen. 

På turene har vi sett etter vårtegn og vi har sett etter insekter og lyttet etter fuglelyder. På en av turene hadde vi 

med oss brødposer som vi kunne samle naturprodukter i. Dette synes de var kjekt og barna fikk det med seg 

hjem. I skogen har vi også lekt indianere og laget troll av det vi fant på veien. 

Grupper på tvers har fra mars av blitt en turgruppe, og den første turen gikk opp til «høyden» for å grille pølser. 

Den andre turen gikk turen opp forbi fortellerstubben i skogen ved siden av skogstunet bhg. På turene fremover 

er vi opptatt av at barna skal ha glede av å gå i skogen og samtidig utforske det naturen har å by på på denne årstiden. 

Vi jobber tett opp mot det som står i årsplanen. 

I språkgruppene har vi hatt om trollet med sine 11 små troll, som er munnmotorisk trening. Barna har også «fisket» 

bilder fra en kasse , der barna skal si hva som er på bildet. Å hoppe på farger på gulvet likte barna godt og de var flink å 

vente på tur. 

Vi har også hatt påskeaktiviteter som å lage påskekyllinger med hånden, med doruller og markert nytt liv ved at barna 

sådde karse i tomme eggeskall. 

Vi avsluttet mars med å gå på påskeeggjakt ute i barnehagen. 

Her er noen bilder som viser hva vi har gjort på i mars:                                                              

                                                                                                                                                  K                                     Karen sin 3 års fruktkake 

                                 

Gøy med klosser 



 

HVA SKAL VI JOBBE MED DENNE MÅNEDEN:   

Vi går inn i en ny måned der vi skal fortsette på temaet dyr og planter i nærmiljøet der målet for barna er at de skal bli 

kjent med og få forståelse for planter og dyr i nærmiljøet. Vi fortsetter å synge sanger om planter og dyr. Barna skal 

også bli lest for. Bøker som omhandler planter og dyr som barna kan se i skal være synlig i bokhyllen i lesekroken. 

Begreper som hestehov, løvetann, maur, fluer, skrukketroll og skjære skal vi bli godt kjent med denne måneden. 

På turene skal vi se etter vårens blomster og dyr. Barna skal utforske og leke i skogen. Det barna finner i skogen skal vi 

ta tilbake i barnehagen som de skal ha i sin egen «skattkiste» i garderoben. Begreper som størst, minst, kortest og 

lengst skal barna få kunnskap om. Det barna finner i skogen skal vi lage bilder av eller med. Produktene skal vises frem 

på sommeravslutningen. 

I mars sådde vi karse. I april skal vi så….. 

 

 

 


