
                    Tema: Livet i fjæra            Spurvene MAI 2016

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

Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke nr 18
(2-6.5)

Gruppedag 

Språkgruppe, lekegruppe og 
sansemotorikk

Turdag Gruppedag 

Lekegrupper og 
forming 

Kristi himmelfartsdag –
barnehagen stengt

Planleggingsdag – 
barnehagen stengt

Uke nr 19
(9-13.5)

Gruppedag 

Språkgruppe, lekegruppe og 
sansemotorikk

Tur til sjøen – vi 
reiser 940 med 
buss til Hetlevik

Gruppedag 

Lekegrupper og 
forming 

Tilvenning nye avd fra 
høsten

Vi rydder til 17 mai

17 mai feiring

Uke nr 20
(16-20.5)

2 pinsedag – barnehagen stengt Grunnlovsdag 17
mai – 
barnehagen 
stengt

Gruppedag 

Lekegrupper og 
forming 

Fotografering

Tilvenning nye avd fra 
høsten 

Fotografering

Gruppedag

Lekegrupper og forming 

Uke nr 21
(23-27.5)
 

Gruppedag 

Språkgruppe, lekegruppe og 
sansemotorikk

Turdag til sjøen Gruppedag 

Lekegrupper og 
forming 

Tilvenning nye avd fra 
høsten

Fellessamling tema 

Lekedag

 



Månedsbrev for Spurvene

Hva har vi gjort forrige måned?

Vi har satt i gang med prosjektet vår om livet i fjæra. Vi har vært på tur ned til fjæren ved kirken. Vi fant skjell, tang, 
tanglopper, rur osv. Det var ingen krabber enda. Vi har pratet om hva vi kan ta med oss fra sjøen, ikke levende ting. I 
barnehagen har vi samlinger og samtaler om sjøen og hva vi finner. Sanger som «Har du hørt historien», «Ro, ro din båt» og 
«Ro, ro til fiske skjær» har vi øvd på. På temaveggen har vi heng opp bilder av ulike ting fra sjøen. Vi har sett på film og ser 
i bøker ift tema. 

Vi har sløyet fisk, og sett hvordan fisken ser ut innvendig. I tillegg har vi har vi hatt blåskjell, og laget blåskjellsuppe 
sammen. Med restene av blåskjellene er vi kreative, og lager krabber. Vi lager også et akvariet på veggen, som vi fyller med 
krabber og fisker. 

På banen har noen av barna vært med på sang og bevegelsesleker, og vi har også hatt sykkeldag. De yngste har vært med på 
å lage figurer i trolldeig. Vi tegner, perler, leker med sand, bygger og leker rollelek. Barna som trenger det har vært med i 
språkgrupper med fisking av bilder, spille spill og pose med konkreter. Vi har også hatt gruppe med motoriske øvelser, som 
balansering, kryping, hopping og kaste ball. Sansemotoriske grupper med massering av føtter, kjenne på massasjeball, kile 
seg selv med fjær og rulle over hverandre. I tillegg har vi lekegrupper, hvor vi øver sammen på å leke. Hvordan kan vi 
samarbeide, bli enig dersom vi blir uenig, eller dersom en konflikt oppstår. 

Vi har også begynt tilvenning ift nye avdelinger fra høsten av. Dette vil skje på torsdagene fremover. De eldste skal være 
sammen med de eldste fra mosebarna, og disse barna skal i grillhytten fra august av. De yngste får besøk på avd av barna fra
småbarnsavdelingene. 



Hva vil vi jobbe med denne måneden?

Denne måneden skal vi fortsette på prosjektet vårt. I tillegg skal vi forberede oss til 17 mai, både med feiring og rydding av 
boss slik at det skal se pent ut rundt oss. Vi må også begynne å tenke på forberedelser til sommerfesten i begynnelsen av 
juni. 

Vi satser på å få oss en tur til Hetlevik til fjæren/stranden. Jeg har skrevet til Sigve i FAU, at jeg håper dere foreldre kan 
være med og dekke busspenger for oss til denne turen. Vi skal ha oss en tur til Akvariet i juni, som avslutningstur. Turen til 
akvariet dekker barnehagen for barna. Når vi reiser til Hetlevik satser vi på å reise tidlig og komme tilbake sent. Både for å 
få mest mulig utbytte, men også pga relativt dårlige bussruter. 

Hver torsdag skal vi ha tilvenning for de eldste barna sammen med de eldste på mosebarna, altså barna som blir hauker fra 
august av. Samtidig får de yngste barna besøk av barna som skal begynne på spurvene fra august av. Vi tenker dette arbeidet
er viktig, og bidrar til å lette overgangen for barna. Det bidrar også til at barna blir litt bedre kjent
med hverandre allerede nå. 

Vi skal fortsette å ha gruppedager
med språkgruppe, sansemotorikk,
motorikk, i tillegg til lekegrupper og
forming. Vi skal være kreative og
fortsette noen av aktivitetene vi har
begynt på. Kanskje vi finner på noen
nye spennende ting i prosessen
videre også. 



Praktiske opplysninger:

 Kristi Himmelfartsdag 5.5 – barnehagen stengt

 Planleggingsdag 6.5 – barnehagen stengt

 2 pinsedag 16 mai – barnehagen stengt 

 Grunnlovsdag 17 mai – barnehagen stengt

 Feiring av 17 mai i barnehagen, 13 mai

 Fotografering 18 og 19 mai

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

 Husk oppsatt tid for foreldresamtale!

 Foreldremøte blir gjennomført ila måneden(evt. Begynnelsen av juni), 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/


  




