
 

PROSJEKTPLAN FOR APRIL, MAI OG JUNI 2023 

 

BJØRNEHIET 

TEma: UTfoRskE  NaTUREN - mEd fokUs på sTEIN, småkRyp og fUglER 

 

                                                                                                              

NØKKELORD RIM OG REGLER SANGER LITTERATUR 

• Ulike begreper knyttet til påske 
og 17.mai 

• Vår 

• Tema stein: fossil, prikkete-, 
flekkete- og lag på lag stein. 
Vulkan 

• Tema Småkryp: insektdyr og 
edderkoppdyr 

• Tema fugler: Trekkfugler, stær, 
svarttrost og tjeld. 

• Gå til Per i hagen 

• Steinen 
 

• Tenk at nå er dagen her 

• Til Dovre faller 

• Alle fugler 

• Nå er våren kommet  

• En liten kylling 

• Så rart! 

• Jeg er ei lita marihøne 

• Hysj, kan du høre gresset gro? 

• Lille larven aldrimett 

• Prikk og flekk 

FORMING- OG ANDRE AKTIVITETER SOSIALE MÅL VIKTIGE DATOER! 

• Eksperimenter 

• Store såpebobler 

• Vann i planter, hvordan vann 
trekker inn i planter 

• Steiner: stripete og flekkete 

• 17.mai rosett/perle 

• Småkrypbingo 

• Lage steinutstilling 

• Steinspill 

• Hvor er insektene? På jakt med 
pinsett, isboks og lupe 

• Insekthusprosjekt i barnehagen 

 

 

 • Vente på tur 

• Stå i kø 

• Invitere andre med i leken 

• 10.4. 2.påskedag bhg stengt 

• 11.4 planleggingsdag bhg stengt 

• 28.4. planleggingsdag bhg stengt 

• 30.4 Emilia, 4 år! 

• 30.4 Iben, 6 år! 

• 16.5 17.maifeiring i barnehagen 

• 23.5 Ida, 6 år! 

• 23.5 Jenny, 6 år! 

• 26.5 Frida, 5 år! 

• 26.5 Hedda, 5 år! 

• 8.6 Avslutning superklubben 

• 15.6 Sonja, 5 år! 

• 24.6 Trygve, 4 år! 

• 1.7 Leah, 5 år! 

• 22.7 Gustav, 4 år! 
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MER INFORMASJON 

Hei! 

Det går mot lysere tider og tenker at det blir ekstra kjekt å være ute i naturen nå og i måneden som kommer. 

Vi jobber med alle punktene i rammeplanen gjennom hele året og nå i de kommende vårmånedene vil vi ha ekstra stort fokus på fagområdet natur, miljø og teknologi. Vi 
vil jobbe mye med følgende mål i april, mai og juni:  

Vi skal legge til rette for at barna får et mangfold av naturopplevelser og får oppleve naturen som arena for lek og læring. Vi skal legge til rette for at barna kan forbli 
nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. Gjennom arbeid med natur, miljø og 
teknologi skal vi bidra til at barna opplever og utforsker naturen og naturens mangfold; opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover og at 
barna får kunnskap om dyr og dyreliv (Utdanningsdirektoratet, 2017 ss.52-53) 

Vi skal mye på tur, utforske naturen og undre oss sammen. Finne kjekke bøker om naturen og naturfenomener og vi har lyst til å utføre naturfagseksperimenter sammen 
med barna for å skape spennende læringssituasjoner. 

Vi har også tenkt å ha litt kreative prosjekter underveis. Blant annet skal vi lage utstilling. 

 

Som dere ser under viktige datoer, blir det mange bursdagsfeiringer fremover. Det blir kjekt! 

Vi skal også kose oss med å feire påske og 17.mai. Superklubben skal ha avslutning en kjekk avslutning den 8.juni klokken 17.00 – 20.00. 

Så med andre ord er det mye å glede seg, til for barna       

 

 

 


