
                    Tema: Livet i fjæra            Spurvene JUNI 2016

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

Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke nr 22
(30.5-3.6)

Gruppedag 

Språkgruppe, lekegruppe og 
sansemotorikk

Bading

Tur Gruppedag 

Vi arbeider ift 
tema og øver til 
sommerfesten

Tilvenning nye avd fra 
høsten

Bading

Gruppedag 

Språkgruppe og lekegruppe 

Uke nr 23
(6-10.6)

Gruppedag 

Språkgruppe, lekegruppe og 
sansemotorikk

Vi øver til sommerfesten

Bading

Sang og 
bevegelsesleker 
på fotballbanen 

Vi øver til 
sommerfesten

Sommerfest 15-
18

Tilvenning nye avd fra 
høsten

Bading

Gruppedag 

Språkgruppe og lekegruppe

Fellessamling tema 

Uke nr 24
(13-17.6)

Gruppedag 

Språkgruppe, lekegruppe og 
sansemotorikk

Tur til akvariet Gruppedag 

Lekegrupper og 
forming 

Tilvenning nye avd fra 
høsten 

Bading

Sommeravslutning

Lekedag 

Uke nr 25
(20.24.6)
 

Sommerferie – egen  plan Sommerferie – 
egen  plan 

Sommerferie – 
egen  plan 

Sommerferie – egen  
plan 

Sommerferie – egen  plan 

Uke nr 26
(27.6-1.7)

Sommerferie – egen  plan Sommerferie – 
egen  plan 

Sommerferie – 
egen  plan 

Sommerferie – egen  
plan 

Sommerferie – egen  plan 

 



Månedsbrev for Spurvene

Hva har vi gjort forrige måned?

Denne måneden har vi fortsatt med prosjektet ift livet i fjæra. Vi har hatt ulike formingsaktiviteter relatert til tema. I 
taket på avdelingen henger det et svært garn. Garnet er fylt med krabber, sjøstjerner og annet fra havet. 

Vi har hatt en fantastisk tur til fjæren i Hetlevik. Det ble buss frem og tilbake, som er spennende i seg selv. Vi hadde 
fantastisk vær og det vær full fjære når vi kom frem. Med nye håver fant vi tang, krabbe, blåskjell, rur, strandsnegl, 
hjerteskjell, muslinger, kreps og masse annet spennende. En makrellstim svømte også forbi. Vi prøvde å få tak i en 
av dem, men til ingen nytte. Noen hadde kastet boss på bakken, hvor det ikke hørte hjemme! Vi grillet hot dog og 
spiste marshmellows til lunsj. Vil benytte anledningen til å takke så mye for trivselpenger slik at denne turen kunne 
bli en realitet.

Vi har hatt lekegrupper, hvor vi øver på samarbeid, vente på tur og bestemme sammen. Det har vært sansemotoriske 
aktiviteter, med massasje, yoga/avslapning og taktil stimulering.  Språkgrupper blir gjennomført, men har også 
fokus i hverdagsaktivitet. 

Vi har hatt storstilt 17 mai feiring med leker, tog, sang, pølser og is! Veldig gøy! Det har også vært fotografering i 
barnehagen denne måneden. Vi har også vært så heldige at vi fikk tildelt midler fra fylkeskommunen, som ga alle 
2011 barn svømmeopplæring. Takk til foreldre som har stilt opp som sjåfører så langt, og til alle som skal hjelpe til 
fremover. 2011 barna har også grupper, aktivitet og tur sammen med mosebarna, for tilvenning og bli kjent med 
hverandre. Da har 2012 barna hatt besøk av barna på maurtuen og blåbærbarna. Dette er viktig for å bli kjent og 
trygge på hverandre før overgangen for disse barna. 



Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Vi nærmer oss sommerferien, og det gjenstår kun 3 uker før noen av oss starter på sommerferie. 
Denne måneden skal vi avslutte prosjektet vårt. Vi skal også forberede, og gjennomføre samling 
ift tema foran de andre avdelingene. Det blir også forberedelser til årets store avslutningsfest 
sammen med dere foreldre, sommerfesten. Vi gleder oss, dette blir kjekt! 

Vi skal ha gruppedager med formingsaktivitet, lekegrupper, språkgrupper og sansemotorikk. 
2011 barna skal på svømmeopplæring. I tillegg skal de fortsette å få bli kjent med barna på 
mosebarna. 2012 barna får fremdeles besøk av maurtuen og blåbærbarna, for å bli kjent og leke 
sammen. Det er viktig at barna får en god overgang og blir trygge før overgang til ny avdeling. 

Det blir også en avslutningstur hvor vi reiser til akvariet for å se på alt det spennende som finnes 
der. Vi gleder oss veldig! Denne turen dekker barnehagen. Vi skal ha sommeravslutning med 
lekedag siste fredag før feriene begynner. I ferieukene vil det bli slått sammen avdeling, alt etter 
hvor mange barn som er i barnehagen de aktuelle ukene. 



Praktiske opplysninger:

 Foreldremøte torsdag 2.6 kl 18-20

 Sommerfest onsdag 8.6 kl 15-18

 Tur til akvariet tirsdag 14.6 – følg med på tidspunkt når vi reiser! Dersom det er noen som har lyst og anledning til å være med 
oss på turen er det helt strålende :-) 

 Marte Meo holder fremdeles på med filming på avd, som del av kompetanseheving

 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/





