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Aldersdelte 

grupper: 

Vi og naturen: Miljøvern 

 

.( Barn født-12 

 
Velkommen sang: Skal vi være 

venner? 

Tema om fugler, insekter og det 

som skjer om våren. Vi snekrer 

kvart vårt fuglehus, lager 

insekter av ulikt materiale som vi 

samler i småkryp og insekts 

eskene våre. 

Vi undrar oss saman.  

 

Sang: Haren med gitaren, og Hysj 

med Christine Sandtorv. 

 

 
  

( Barn født -13) 

 

Velkommen sang: Vi synger 

Skillimandinki 

Tema om fugler. Hvordan ser de 

ut? Hva lever de av? Hvor blir de 

av om vinteren? Hva gjør de når 

det blir vår og sommer? Vi undrer 

oss sammen. 

 

- Vi lager våre egne fugler av 

papp som vi fester på en grein. 

-Vi lager fuglematere. 

-Vi maler og planter frø i 

melkekartonger. 

Sang: Alle fugler små de er. 

 

 

  (Barn født -14) 

 

Velkommen sang: Hei, så kjekt å 

sjå deg. 

Tema om fuglen kjøttmeis. 

Alle får hver sitt lerret og lager 

fugl med håndtrykk + fakta 

setninger på. 

 

Vi går på tur og finner oss et 

biotop. 

Vi ser hva som vokser rundt 

biotopet vårt. 

 (Barn født-15)   
 

Åpningssang: «Hjulene på bussen» 

 

Tema om fugler, selje og 

blomster. 

 

Vi går på tur. 

 

Vi lager vårbilde. 

 

Vi lager sanseflasker. 

Mål for arbeidet: 

- Undre seg sammen. 

-Få kjennskap om og lære å 

snekre, og det å jobbe med 

verktøy som er nødvendige 

for dette arbeidet 

-Lytte til hverandre. 

- -Finmotorisk øvelse. 

-Være kreativ og bruke 

fantasi. 

- Rolig puls 

 

Mål for arbeidet: 

-Undre seg sammen. 

-Få kjennskap til og 

kunnskaper om ulike 

fugletyper- og lyder, våren og 

hva som skjer med frøene 

som vi planter. 

-Lytte til hverandre. 

-Førstehåndserfaring med 

ulike materialer. 

-Finmotorisk øvelse. 

-Være kreativ og bruke 

fantasi. 

- 

        Mål for arbeidet: 

-Bli kjent med 

kjøttmeisen. 

-Vi har det fint 

sammen. 

-Vi øver oss på å gå 

på tur. 

. Mål for arbeidet: 

- Vi øver oss på å gå på tur. 

-Vi samarbeider. 

- Vi undrer oss sammen. 

- Vi slapper av sammen. 

 

Oshallen:  

Denne månaden er det Sommerfuglene  

som skal gå i Oshallen fredag morgon kl 08:15 
 

Tur:                            Rekn med Os(s): Rom 

          
Orientere oss inne og ute. Utføre handling etter beskjeder. Plassering i rommet. Hva er tak, vegger, ulike rom.  

Undringsstund  

Gjennom året har vi flere programmer. Førstehjelp, Snakkepakken, Vennskapsbøker, Forut, Sammen 

mot mobbing, Følelser (fra dinosaurskolen), Lese og skriveglede, Språkglede, Musikk & dans. 
 

 
 

Dinosaurskole  

 

 

Vi begynner på nytt tema! Kap 7 

Mari lærer oss å snakke med venner! 

 

¤Å presentere seg selv 

¤Å stille spørsmål, spørre om å få være med i leken 

¤Å be om å få låne 

¤Å fortelle, komme med forslag og ta i mot ideer 

¤ Å si «takk» og «vær så snill» 

                    Temadag 
 

 
 

Påske 

-Vi lager påskepynt 

-Leser historier/ synger sanger med påske relaterte tema.. 

   Song og dans Årets songer: Månadens songar:: 

 

 
 

 

«Dinomaur» og «Blåse på» 

 

 «Dinomaur» 

 


