
                    Tema: Livet i fjæra                          MAI 2015

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

Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke nr 19 4
Turdag

5
Gruppedag 

Språk, forming, og 
sansemotorisk lek 
 

6
Turdag til sjøen 

7
Gruppedag 

Språk, skrivedans, 
forming og 
sansemotorisk lek 

            8.
Fellessamling fremføring for 
Mosebarna og Haukene 

Uke nr 20               11.
17 mai forberedelser

Vi plukker boss og rydder til 17 
mai

Bading Simon, Henrik og Hedda

               12.
Turdag til sjøen

13
17 mai feiring 

14
KRISTI HIMMEL 
FARTSDAG – BHG 
STENGT

15
PLANLEGGINGSDAG – 
BHG STENGT

Uke nr 21                18.
Gruppedag 

Språkgrupper 

Bading for Kristoffer, Nathalie 
og Carmen

               19.
Gruppedag 
 
Språkgrupper

 20.
Gruppedag 
 
Språkgrupper

                21.
Tur til akvariet

             22.
Turdag til sjøen

Uke nr 22 25
2 PINSEDAG – BHG STENGT

26
Turdag

27
 Gruppedag 

Språkgrupper

28
Turdag til sjøen 

29
Gruppedag og språkgrupper

Lekedag 

 



MÅNEDSBREV FOR SPURVENE

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

Vi har begynt på prosjektet vårt om livet i fjæra. Vi har hatt en tur til 
sjøen så langt, og flere skal det bli. Det er fremdeles litt tidlig, så vi fant 
dessverre ingen krabber. Vi fant derimot tang, skjell og tanglopper. 
Spennende å utforske! Barna fikk også være med ut i kanoen. Dette 
synes barna var spennende, og flere hadde lyst å være med flere ganger. 
Vi har snakket litt om hvordan vi må oppføre oss ved sjøen, blant annet 
må vi alltid ha redningsvest på. Vi fant også mye søppel nede ved 
fjæren.  

Vi har ikke fått sunget med mikrofon enda, men øver på sanger med 
mikrofon frem mot fellessamlingen vår. De eldste barna har også vært 
med på skrivedans, og har en gang igjen. 

Vi har hatt språkgrupper med ulikt innhold, i tillegg til at vi spiller spill, 
puslespill og andre språkstimulerende aktiviteter. Den viktigste 
aktiviteten vi gjør er samtalene med barna. Mye av språklæringen 
ligger i samtalene og samspillet med hverandre. Vi jobber også med å 
være fysisk tilstede, for å hjelpe barna i samhandling i lek og samspill. 

Vi har hatt sykkel dag hvor en del av barna hadde med egen sykkel 
hjemmefra. Det har blitt mye sang og bevegelsesleker, og barna er 
veldig engasjert. Noen av barna lagde til og med egne varianter av 
lekene. Barna har vært med på hinderbane, og sansemotorisk lek med å 
kjenne hva man tråkker på(sand, vann osv). Noen av barna har også 
vært med på sansemotorisk lek ved å massere hverandre, og rulle over 
hverandre. Vi beveger oss i ulendt terreng på turer, klatrer i trærne og 
utforsker miljøet. På turene våre har vi vært nysgjerrig på alt vi har 
funnet, og meitemark, bark, kongler og snegler er noen av tingene vi 
har funnet. 

Vi fortsetter med prosjektet vårt om livet i fjæra. Vi skal ha ukentlige turer til 
sjøen hvor vi skal utforske miljøet der nede. Dyr, planter og kjennetegn ved 
fjæra som miljø(økosystem) vil være i fokus. Både på tur, ved å se i bøker 
sammen og i samling. Vi ønsker å la barna ta i bruk alle sansene og deres egen 
fantasi når vi er ved sjøen. Hvordan er livet under vannet? Hva spiser krabben? 
Hva skjer dersom vi tar krabben med til barnehagen? Går det an å spise tang? 
Vi bruker kano og kajakk når vi er ved sjøen. Slik får vi opplevd livet ved 
fjæra på en annen måte, og det er også veldig språkstimulerende i form av 
gode samtaler.

Vi har skaffet gullfisk, og barna har vært med å bestemt navn på fiskene. De 
skal få være med å passe på fiskene og mate dem. Vi ønsker at barna skal få 
respekt for alt dyreliv, og alle miljøer vi befinner oss i. Det innebærer også at 
man ikke skal forsøple, og hvilke følger det kan få for dyr og planter. Vi har 
også et håp om å skaffe fisk, og at barna skal få være med å sløye. Hvordan ser 
fisken ut inni? Hva har den spist? Respekt for dyrenes liv skal være at vi skal 
behandle dem med respekt og en forståelse for at det kan inngå i 
matproduksjon. 

Vi skal gjennomføre flere formingsprosjekter, blant annet med ting vi finner 
ved fjæra. Barna skal bli kjent med noen sanger om sjøen eller elementer fra 
sjøen. Turer i skog og mark kommer det også til å bli. Vi skal ha fellessamling, 
hvor barna skal være deltagende. Barna synger sanger og bruker gitarene sine. 
Vi skal forberede oss til 17 mai gjennom samtaler, samling og 
formingsaktivitet, og gjennomføre 17 mai feiring. 

På gruppedagene våre vil vi ha språkstimulerende aktiviteter, motoriske og 
sansemotoriske leker, lekegrupper og aktiviteter ift tema. Vi tar oss også en tur 
til akvariet! Det gleder vi oss veldig til!



Praktiske opplysninger:

 Barnehagen stengt 14.5 (himmelfartsdag) og 25.5 (2.pinsedag)

 Planleggingsdag 15.5, barnehagen stengt 

 Liste for foreldresamtaler finnes på døren, husk å skrive dere opp!

 Fotografering 19.5 

 HUSK: å merke alle klærne til barnet!

 HUSK: vi forventer at dere holder orden i barnets garderobe. Barnet trenger nok skiftetøy, og tøy 
etter årstid. Vårdress er fint hvis dere har liggende, og det samme er joggesko. Sjekk hvilke klær 
barnet har, vi trenger ikke 5 gensere og ingen bukser feks. 

 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! 

 Ta kontakt dersom det er noe dere lurer på!






