
PROSJEKT: HAVETS MYSTERIER  NÅR: September, Oktober, November  

HVEM: HAUKENE 

MÅL: La barna bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE 
OG HELSE 

KUNST, KULTUR 
OG KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION 
OG FILOSOFI 

NÆRMILJØ OG  
SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

Vi skal ha fokus på 

sosial kompetanse og 

at alle barna uansett 

bakgrunn skal ha 

tilhørighet i 

barnegruppen.  

STOPP regel og 

Venneregel- Alle 

med ingen utenfor 

 

Vi snakker om det 

som finnes i havet. 

Havets mysterier.  

 

Lære rim, regler, 

sanger og bøker om 

fisk og hav. Gjennom 

disse skal vi 

stimulerer til 

språklig 

nysgjerrighet, 

bevissthet og 

utvikling hos barn. 

 

Forteller historier 

#den røde krabben» 

Lære ulike 

fiskesorter. 

Fiskesprell – vi skal 

på tur til fjæra og 

fiske. Barna skal 

være med på å sløye 

fiske og lage 

fiskemat fra bunnen. 

De får innsikt i 

matens opprinnelse, 

produksjon av 

matvarer og veien 

fra mat til måltid. 

 

Vi snakker om hva 

fiskemat gjør med 

kroppen vår (hva 

gjør andre type mat 

med oss). Lære om 

kosthold.  

 

Brannvernuke- Eldar 

og Vanja kommer på 

besøk.  

 

Sykkel VM- vi lærer 

trafikk regler og har 

sykkeldag. 

 

Vi forvandle 

grillhytte til 

opplevelsesrom.  

 

Vi lage ulike ting 

som kommer fra 

havet og bli kjent 

med ulike 

kunstneriske og 

kulturelle utrykk.  

 

«Plastbyen 2017»  

PROSJEKT-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi snakker om miljø 

og konsekvenser av 

forurensning og 

forsøpling. Barna skal 

lære om naturen og 

utvikle respekt og 

begynnende 

forståelse for 

hvordan de kan ta 

vare på naturen.  

 

Kildesortering.  

 

 

 

Vi undrer oss 

sammen med barna 

hva finnes i havet.  

 

Utvikle respekt for 

livet i fjæra. Hva 

trengs for å skape 

liv i fjæra? Bli kjent 

med konsekvenser 

av forurensning og 

forsøpling.  

 

Vi skal bidra til at 

barna utvikle 

interesse og 

respekt for 

hverandre og 

forstår verdien av 

likheter og 

ulikheter i et 

felleskap. 

 

Filosofiske 

samtaler-  utforske 

og undre seg over 

eksistensielle, 

etiske og filosofiske 

spørsmål.  

Vi besøker 

fiskeforhandler og 

ser på ulike fisk. 

Kjøpe fisk og lage 

mat av den.  

 

Vi besøker Akvarium i 

Bergen.  

 

Vi går ofte turer til 

fjæren. 

 

 

Bli kjent med hvordan 

det så ut i gamle 

dager Bli kjent med 

fisker som yrke. 

 

Barnekonvensjonen og 

FN dagen. 

 

Høstfest.  

Bli kjent med 

geometriske former. 

Sortere, 

kategorisere ulike 

typer dyr, skjell Bli 

kjent med form, 

størrelse og mønster 

Ha fokus på tall, 

antall og mengde. 

 

Spille spill, terning, 

pusle.  

 

 

 


