
                    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 nr 15 6
2 PÅSKEDAG – 
BARNEHAGEN STENGT

7
Gruppedag 
 
Språkgrupper

8.
Gruppedag 

Språkgrupper

9
Turdag

            10.
Gruppedag 

Språkgrupper
Uke nr 16               13.

Turdag
               14.
Gruppedag 

Språkgrupper

15
Turdag

Hipp hurra 
Andreas 5 år!

16
Turdag

17
Gruppedag 

Språkgrupper

Uke nr 17                20.
Turdag

               21.
Gruppedag 

Språkgrupper

 22.
Gruppedag

Språkgrupper 

                23.
Turdag

             24.
Gruppedag 

Språkgrupper

Uke nr 18 27
Gruppedag

Språkgrupper

Bading for Robin, Sebastian og 
Marcus

28
Gruppedag 

Språkgrupper

29
Turdag

30
Turdag

27
1 MAI – BARNEHAGEN 
STENGT

 



MÅNEDSBREV FOR SPURVENE

Hva har vi gjort forrige måned? Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Denne måneden har vi brukt til å avslutte prosjektet vårt. Selv om 
prosjektet er avsluttet vil vi fremdeles prøve å gjennomføre noen ting som 
vi ikke føler oss helt ferdig med. Vi har sunget  mange sanger, brukt 
instrumenter og danset. Barna begynner å bli veldig flinke til sangene vi 
øver på. Litt til øving, så satser vi på at vi tar en fremføring for de andre 
store avdelingene. 

Vi har ikke fått gjort ferdig rasle instrumentene, så vi håper at vi kan få 
gjort disse helt ferdig. Vi har hatt mye formingsaktivitet hvor vi blant annet 
har laget påskepynt. Vi har også mange flotte formingsaktiviteter hvor 
barna får være kreativ. Det har også vært påskejakt etter påskeeggene til 
haren i barnehagen.

Vi har undret oss over lyder vi hører og lager selv sammen med barna. 
Barna viser stort engasjement, og har ofte kommet for å vise oss voksne 
hvilken lyd de kan lage. Det har også vært et poeng at vi skal lytte på 
hverandre og være oppmerksom på andre rundt oss. Vi har lekt, danset og 
hatt det kjekt med musikk og lyd. Vi har introdusert barna til litt klassisk 
musikk, og barna synes å syne det var spennende. I tillegg har vi brukt 
lydopptak til å ta opp lyder og sang.

Vi har gått på turer, og beveget oss i ulendt terreng i barnehagens område. 
Dette stimulerer barnas grov motorikk. I tillegg er perling, pusling, hamring 
osv viktig for finmotorikk. 

Vi har språkgrupper for barn som trenger litt ekstra støtte og oppfølging. 
Ellers vil mye av arbeidet vårt med språket finne sted i hverdagen. I 
samlingsstunden, bleiesituasjon, garderoben, lekegrupper, samtaler osv. 
Barn trenger gjentagelser for å lære, motorisk, språklig og sosialt. Mye god 
læring i gode samtaler! Puslespill og bøker er gode språkstimulerende 
aktiviteter.

Vi skal gjøre ferdig noen ting som vi ikke føler oss helt ferdig med. Vi 
skal lage ferdig rasle instrumentet, øve på sanger og gjennomføre samling 
for de andre store avd. Vi skal ta ned mikrofon på avd, og la barna få øve 
seg på å synge og bruke mikrofon. I tillegg skal de eldste barna få 
gjennomføre skrivedans.

Vi begynner vårt nye prosjekt som handler om livet i fjæra. Vi skal ha 
mange turer til sjøen, og utforske alt vi kan finne der. Hva trengs for at dyr 
og planter skal leve ved sjøen? Hvilke dyr kan vi finne? Hva spiser 
dyrene? Vi skal samtale og undre oss sammen med barna om ting vi finner 
ved sjøen, og bruke bøker til å få kunnskap om livet i fjæra. Barna skal 
også få muligheten til å padle kajakk. Dette pleier barna å synes er veldig 
spennende!

Vi skal lære sanger om dyr og ting ved sjøen. Musikk og sang er 
spennende. I tillegg vil vi la barna få muligheten til å være kreativ, og 
gjennomføre formingsaktiviteter med ting vi finner ved sjøen.

Vi skal lære hvordan vi skal oppføre oss ved sjøen, og bidra til at barna 
skal respektere livet som eksisterer. Hva skjer dersom vi forurenser og 
forsøpler?

Vi skal forsatt ha språkgrupper, og fokus på språk og motorikk i 
hverdagen. I tillegg er det viktig for oss å være tilstede for barna slik at vi 
kan  hjelpe barna i sosial  samhandling med hverandre.



Praktiske opplysninger:

 Liste for fri i sommer kommer snart, husk å skrive opp når dere skal ha fri

 Liste for foreldresamtaler kommer ila april og mai, evt blir avtalt direkte med Fredrik eller Bente

 Blir gjennomført foreldremøte ila våren, dato for dette kommer

 Barnehagen stengt 6 april (2 påskedag) og 1 mai

 Dersom barnet skal på bading må dere ha med badetøy, armringer og bilsete. Bilsetet settes foran barnehagen, ved 
garderobene. Vi ønsker at dere blåser opp armringene før dere tar de med! Dersom barnet skal bade vil dere få beskjed. 

 Planer kan endre seg. Fint om dere er i barnehagen til ca 930, eller gir beskjed dersom dere blir senere. 

 Vi prøver å skrive dagen dag, og/eller fortelle noe om dagen som har vært. Spør oss gjerne hva vi har gjort ila dagen! 

 HUSK: å merke alle klærne til barnet!

 HUSK: å sjekke hvilke klær barnet har. Barnet må ha nok skiftetøy, og tøy 
etter årstid. Fint om barnet har joggesko tilgjengelig i barnehagen. Dress og 
regntøy må være tilgjengelig i barnehagen.

 Lekedag siste fredag

 Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på!






