
 

Tema: «Livet i fjæra»                                   April 2015 

Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen 

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag   
 

Uke 14 
 

 

 

 
 

 

 

1. 

Bhg stenger kl 12 

 
 

 

           2.          

Bhg stengt 

skjærtorsdag          

 

            3. 

Bhg stengt 
Langfredag  

 

 

Uke15 
 

               6. 

Bhg stengt 

2.påskedag 

               7. 

Språkgrupper 
 

8. 

Tur til høyden 
 

              9. 

Tur til skiftesvik 

             

             10. 

Bokdag 

Uke 16 
 

               13. 

Inne/ute lek 

Hipp hurra for Isak 

3år og Sigrid 4år 

14. 

Språkgrupper 
 

15. 

Tur til høyden 

                16. 

Tur til skiftesvik 
Hipp hurra Nora 4år 

             17. 

 Sykkeldag  

Uke 17 

 

20. 
Inne/ute lek  

Vi baker rundstykker 

 

                21. 

Språkgrupper  

22. 

Tur til høyden 
 

                23. 

Tur til skiftesvik 

              24. 

Lekedag 

Sykkeldag  

Uke 18 
 

           27.    

Inne/ute lek 

Bading 

28. 

Språkgrupper 
29.  

Tur til høyden 

 

             30. 

Tur til skiftesvik 

 



 

                                                           MÅNEDSBREV FOR MOSEBARNA 

Hva har vi gjort forrige måned? 

 Mars har vært en innholdsrik måned med mange 

varierte aktiviteter. Masse fint vær og herlige dager 

med sol og plussgrader. Noen dager har vi kunnet gå 

i jakke og sko noe som e stor stas 

I mars har vi hatt fine turer til krokåsdalen, høyden 

og en topp tur til brenneklubben. Barna på 

Mosebarna har blitt flinke til å gå på tur og de har 

utviklet seg masse siden vi startet barnehageåret.  

En del av mars har vi brukt på forming og laget ulike 

varianter av påskepynt. Barna har malt og limt og 

pyntet sine ting. Vi har også hatt grilling av pølser på 

banen sammen med spurvene og haukene og ikke 

minst har vi hatt en fin påskefrokost med foreldre og 

barn. Takk for en fin frokost og at så mange kunne 

komme 

Ellers har vi hatt språkgrupper, lekegrupper, laget 

rundstykker, vært på bading med noen, fysisk 

aktivitet på banen og sykling osv….. 

Sist men ikke minst har vi feiret tre stolte gutter som 

Hva vil vi jobbe med denne måneden? 

FJÆRA 

JEG VANDRER I FJÆRA, BLANT STEINER SÅ GLATT 

SER BORT PÅ EN TUE, DER MÅKENE SATT 

DER LIGGER DET STOKKER, OG KAVLER AV GLASS 

JEG SPARKER EN BOKS, OG PÅ DEN STÅR DET GASS 

EN BØLGE SOM SKVULPER, OG LAGER EN SANG 

SOM SURRER I HODET, JA GANG ETTER GANG 

HER FINNER JEG ROEN, BLANT STEINER SÅ FIN 

JEG FØLER EN LYKKE, SOM BARE ER MIN. 

 

Hei alle foreldre!!  

Starten av April er barnehgen stengt grunnet påske. Vi starter 

ikke opp igjen før Tirsdag 7. April.  

I April, Mai og Juni skal vi jobbe med temaet livet i fjæra 

(havet). Vi vil i disse mnd ta turer til skiftesvik der vi leter og 



 

har blitt 4 år i løpet av mnd.  

Vi på Mosebarna takker alle foreldre for en fin mnd 

og ser frem til de siste mnd frem mot sommeren.   

 

 

ser etter ting som befinner seg i fjæren der. Når vi tar turen til 

skiftesvik og været er bra vil vi også padle i kajakk. Det er 

alltid stas og barna synes dette er artig  

I disse tre mnd vil vi fortsette med språkgrupper, prøve å 

fortsette med å ta i bruk bøker og låne nye bøker innimellom. 

Vi vil i April ha fokus på munnmotorisk trening av ulike 

varianter. Vi vil også fortsette med å ta turer i skogen og da 

blir det stort sett til høyden. Og ikke minst vil vi bruke 

fotballbanen og barnehagens uteområde mer og mer etter som 

været innbyr til det.  

I April vil vi legge inn to fredager der barna kan ta med egen 

sykkel hvis de ønsker det. Området på parkeringen og rundt 

fotballbanen er super til akkurat det. Husk å ta med hjelm hvis 

barna skal ha med egen sykkel.  

Det blir en mandag med bading i April. De som skal være med 

på dette vil få melding når det nærmer seg.  



 

Greit å vite!!! 

 

 Bading 27. April 

 Lekedag 24. April 

 Sykkeldag på banen 17-24. April. Ta med 

sykkel/sparkehjul de som vil. 

 Fint hvis barna har litt skiftetøy og supert 

hvis dere sjekker strikken på regntøy og dress 

innimellom. Kanskje bra med litt tynnere 

dresser fremover. Og fint ha noen joggesko 

når været tillater det.  

 Er det noe dere lurer på så er det bare å ta 

kontakt. Viktig info vil dere finne på 

hjemmesiden til barnehagen som f.eks 



 

 

 

 

  

månedsplan.  

 Når det er bading må barnet ha med 

armringer, badetøy og bilsete.  

  


