
                                                           MOSEBARNA MAI 2016 

Tema: Livet i fjæra               Mål: La barna få erfaring og kunnskap om dyr og planter ved sjøen 

                                  

                                               

 

 

 

 

Mandag Tirsdag 

 

Onsdag 

 

Torsdag Fredag 

 

Uke nr 18 

 

 

                2.  
Grupper 

                3. 

Tur 
 

                  4. 

Grupper 

Språkgrupper 

Lekegrupper  
 

              5. 

Kristi Himmelfartsdag 

Barnehage stengt 

                   6. 

Planleggingsdag 

Barnehage stengt 

 

Uke nr 19                 9. 

Grupper 

 

               10. 

Tur til Akvariet  

Halv gruppe 

                 11. 

Grupper 

Språkgrupper 

Lekegrupper  

 

             12. 

2011 gruppe på tvers 

 

TUR 

                  13. 

 

Livet i fjæra 

Uke nr 20 

 

               16. 

2. PINSEDAG 

Barnehage stengt 

 
 

               17. 

HIPP HIPP HURRA       

17 Mai 

Barnehage stengt 

 

                  18. 

Grupper 

Språkgrupper 

Lekegrupper  

FOTOGRAFERING 

             19. 

2011 gruppe på tvers 

 

FOTOGRAFERING 

 

                 20. 
 

Livet i fjæra 

Uke nr 21 

 

 

 

           23. 

Grupper 
 

              24. 

Tur til Akvariet  

Halv gruppe 
 

                  25. 

\ Grupper 

Språkgrupper 

Lekegrupper  
 

              26. 

2011 gruppe på tvers 

 

TUR 
 

                 27. 

Livet i fjæra 

LEKEDAG 

  

Uke nr 22 

 

              30. 

TUVA 4 ÅR 

(29.05) 
Grupper 

 

             31. 

Tur 

   



                                           Hva har vi gjort forrige måned? 

I barnehagen er en av våre viktigste oppgaver å opprettholde barnas interesse for verden. Det er mange 

tema som kan vekke både deres og vår nysgjerrighet og fantasien så vi knapt kan tro det. Livet i fjæra er 

en av de temaene som virker utømmelig. Barna viser stor interesse for alt som skjuler seg under 

overflaten. 

Denne måned har vi kjent, luktet og smakt på både fisk og blåskjell. Vi har hatt samlinger hvor vi har 

snakket om ulike ting vi kan finne i fjæra, sett på bilder og filmer samt utforsket og utfordret barnas 

kreative sider gjennom forming og musikk. Tegning, maling og saging… barna er i full gang til å skape 

kunst fra havet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi har hatt lekegrupper og 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 har vært på mange flotte turer både til sjøen, på fjellet og skog og merk hvor barna fikk bevege seg i 

ulendt terreng, klatre i trærne og utforske 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. 2011 barna har vært på en 

spennende tur sammen med Spurvene mens de yngre barna har fått besøk fra Huldrene som skal begynne 

hos oss neste år.  Vi har hatt sykkel dag, sang, bevegelsesleker, hinderbane og sansemotorisk lek på 

fotballbanen. 

 



  

                          Det har også vært bursdagsmaraton og mange stolte  

                           Mosebarna som ble feiret med sang og raketter.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Hva skal vi gjøre neste måned? 

 

Vi fortsetter med prosjektet vårt om livet i fjæra. Vi skal gå 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? Går det an å spise tang?  



 

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. 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! 

 

VIKTIG opplysninger:  

 Kom før eller etter frokost!!! FROKOST 0830-0900! Det er mange som kommer midt i frokosten, dette 

forstyrrer og skaper uro rundt bordet!  

 Vær obs på endringer i været fremover. Barna må ha tøy etter årstid, og det kan være lurt å ha et variert 

utvalg. Dere må ha nok skift, og husk også å merke alle klær. Hjelp oss å holde orden i garderoben.  

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

 Det er lekedag KUN siste fredag i måned.  

 


