
                    Tema: Livet i fjæra            Spurvene APRIL 2016

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

Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke nr 14
(4-8.4)

Gruppedag 

Språkgruppe 

Lekegrupper

Turdag Gruppedag Turdag Gruppedag 

Sansemotorikk

Lekegrupper

Uke nr 15
(11-15.4)

Gruppedag 

Språkgruppe 

Lekegrupper

Turdag Gruppedag Turdag Gruppedag

Sansemotorikk

Lekegrupper

Uke nr 16
(18-22.4)

Gruppedag 

Språkgruppe 

Lekegrupper

Turdag Gruppedag Turdag Gruppedag

Sansemotorikk

Lekegrupper

Uke nr 17
(25-29.4)
 

Gruppedag 

Språkgruppe 

Lekegrupper

Turdag Gruppedag Gruppedag

Sansemotorikk

Lekedag 

Fellessamling
 



Månedsbrev for Spurvene

Hva har vi gjort forrige måned?

Denne måneden har vært litt oppstykket, og preget av ferietider. Halve måneden har vært påske og 
vinterferie, og i disse ukene har vi hatt lekegrupper, vært på fotballbanen, lekt med magisk sand, hatt 
språkgruppe, tegnet og masse mer. Det er også en fin tid til å bli kjent på tvers av avdelingene. 

Barna har laget ferdig instrumentene sine, og vi har brukt dem i en samling. Vi har dermed avsluttet 
prosjektet vårt som handlet om musikk og lyd. Det er veldig spennende og kjekt at barna fremdeles er 
nysgjerrig og oppmerksom på lyd rundt seg, og lyd de kan lage selv. 

Vi har også laget ferdig påskepynten vår, og dette ble sendt hjem. Barna har laget flotte påskebilder og kasser 
til karse, med naturmaterialer så klart. Barna var på påskejakt etter egg som påskeharen hadde gjemt, veldig 
spennende!  Det var også veldig kjekt å ha så mange av dere foreldre på påskefrokost. Både vi og barna 
setter veldig stor pris på dette. Vi øvde lenge på «En liten kylling i egget» som vi fremførte med tegn. Vi 
øver oss sammen med barna på tegn i kommunikasjonen vår, og de fleste kan sitt eget tegn. Vi har også 
formidlet hvorfor det feires påske. 

Vi har gått turer, vært oppmerksom på lyder, og hatt det kjekt sammen på tur. Barna får utfordret seg 
motorisk både på tur, og på barnehagens uteområde. Ellers har vi hatt gruppedager med finmotorikk, 
sansemotorikk, språkgrupper, spilt spill, puslespill, magisk sand, dukker og utkledning, sykling og masse 
mer. 



Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Vi begynner prosjektet vår som handler om livet i fjæra. Vi kan ikke bruke fjæren nede i Skiftesvik, så vi må 
da se på hvilke andre muligheter vi har til å utforske det spennende livet vi finner. Vi utforsker og er 
nysgjerrige. Hva trengs for at dyr og planter skal kunne leve ved sjøen? Hvilke dyr kan vi finne? Hva spiser 
de? 

Vi skal samtale og undre sammen med barna om ting vi finner ved sjøen, og bruke bøker til å få kunnskap 
om livet i fjæren. Vi skal bli kjent med kjennetegn ved fjæra, og lære om dyr, skjell, tang osv. Bilder skal 
opp på temaveggen vår, og vi skal ha samlinger ift tema. I tillegg skal vi lære sanger om dyr og ting ved 
sjøen. Barna skal få muligheten til å være kreativ gjennom formingsaktivitet med ting vi finner ved sjøen. Vi 
ønsker å bidra til at barna respekterer livet som eksisterer, og hvordan vi skal oppføre oss ved sjøen. Hva 
skjer dersom vi forurenser eller forsøpler? 

Vi fortsetter med språkgrupper, lekegrupper og sansemotorikk. Språkgruppene har variert innhold, og vi 
vurderer hvem som er med i disse gruppene. Lekegrupper med fokus på samhandling og samarbeid. I 
gruppene med sansemotorikk har vi aktiviteter som stimulerer den taktile sansen. I tillegg er en del 
sansemotoriske aktiviteter veldig gode ift å øve på å leke tett sammen, og bygge bånd mellom oss gjennom 
god kroppslig kontakt. En del sang og bevegelsesleker på fotballbanen blir det også gjerne anledning til.



Praktiske opplysninger:

 Marte Meo filming starter i begynnelsen av måneden. Vi ønsker gjerne at dere gir samtykke til filming. 

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

 Liste for foreldresamtaler kommer ila april/mai

 Foreldremøte blir gjennomført i april/mai, dato kommer

 Monica sykemeldt, Robert og Tord brukes som vikarer, samt andre kjente vikarer og personell  fra huset

 Ikke kom under frokost fra 0830-0900! Dette forstyrrer!

 Vær obs på endringer i været fremover. Barna må ha tøy etter årstid, og det 
kan være lurt å variert utvalg. Dere må ha nok skift, og husk også å merke 
alle klær. Vi forventer at dere holder orden i garderoben. 

 Planer kan endre seg, gi beskjed om dere blir senere enn 0930

 Ta kontakt dersom dere lurer på noe

 Sjekk ut www.skogenbarnehage.no for viktig informasjon!

http://www.skogenbarnehage.no/




 


