
AKTIVITESPLAN 2019 
April, mai og juni 

TEMA: REALFAG 

 
Tema for april, mai og juni blir denne gang inspirert av kurset vi var på, på 
planleggingsdagen i mars måned. I Utsira barnehage jobber vi allerede mye 
med realfag, men vi har lyst å sette av tid til å fokusere enda mere på dette. 
Derfor blir temaet for de neste tre månedene «Realfag i barnehagen».   
Måten vi frem til nå har jobbet med realfag, ser vi i at barna er:  
• Godt vant med å være ute på tur. 
• Har gode erfaringer med å bevege seg i ulikt terreng . 
• Lek med vann, is og snø.  
• Lek med naturmaterialer.  
• Vind, vær og klima.  
• Kjennskap til retninger (Nord, sør, øst og vest).  
• Kjenne navn på de vanligste smådyr og fugler i nærområdet.   
• Godt vant med å bruke verktøy (spikre og sage).  
• Egen kjøkkenhage med poteter, gulrot, krydderurter, sukkererter mm.   
• Planting av blomsterhage og blomster som særlig biene liker.  
Det som vi da har lyst å stimulere til enda mere av, er barnas nysgjerrighet 
for å undres, reflektere og eksperimentere med ulike fenomener innenfor 
realfag.   
  
Fagområdene som blir mest synlig de neste månedene frem, vil da være 
Natur, miljø og teknikk og Antall, rom og form.   
I rammeplanen står det om disse to fagområdene:   
 
Natur, miljø og teknikk:  
Opplevelser og erfaringer i 
naturen kan fremme forståelse 
for naturens egenart og barnas 

vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til 
bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen 
og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og 
oppholde seg i naturen til ulike årstider.  
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av 
naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. 
Barnehagen 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.  
 

Antall, rom og form:  
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper 
barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. 
Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna 
kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og 

 VIKTIGE DATOER: 

- 3. april: Kunstutstilling  

- Påskeferie: 17. - 22. april. 

(Husk å beskjed om ditt 

barn skal ha fri 15. og 16. 

april) 

- Dugnad 25. april 

- Førskoleuke 27.- 29. mai. 

- Sommeravslutning uke 25 

- Sommerlukket uke: 28, 29 

og 30. 

 

 

  

 

 

 



kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og 
motivasjon for problemløsing.  
Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, 
visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og 
søke løsninger.  
 
Vi håper at dere foreldre kommer til å merke til at barna deres blir mere nysgjerrige på disse temaene, og at det kan 
bidra ting mange gode samtaler med barna deres rundt middagsbordet.   
 

 
 
I april skal vi, som tradisjonen tro, også ha fokus på påske. Forhåpentlig kommer påskeharen på besøk igjen i år?   
 

I mai måned skal vi selvfølgelig også ha en markering i barnehagen i anledning  17.mai. Mere info om dette, skal dere få i 
ukesposten.   
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

Hva har vi gjort? – Januar, februar og mars 

Den yngste gruppen, 0- 3 åringene, har med dette temaet fått 

erfaringen med forskjellige farger ved å male. De har da fått male på 

ulike materialer som vanlig ark, lerret og naturlige materialer som 

stein. For de yngste er prosessen viktigest og bruken av alle sansene. 

De får erfaringen med hvordan maling føles på fingrene og hendene og 

hvordan uttrykket og blandingen av fargene forandrer seg på etterhvert 

som de maler. De fikk også prøve å male med matvarer som røbet, 

ketchup, prim, makrell I tomat og sjokoladesaus. De fikk da teste ut 

smaksansene I maleprosessen. 

Den eldste gruppen, 4- 6 åringene, har også fått erfaringer med at vi 

har ulike farger og at vi kan få nye farger ved å blande flere sammen. På 

mange av turene vi har hatt har vi gått på jakt etter gatekunst. På 

turene har vi også snakket og vist bilde av de forskjellige kunstnere. Vi 

måtte selvfølgelig også prøve oss som gatekunstnere på barnehagens 

område. Barna har lært om to nasjonale kunstnere: Edvard Munch og 

Nikloai Astrup. Vi har reflektert over hva de synes om bildene og hva 

de ser. Etter inspirasjon fra disse kunstneren har de også laget sin egen 

versjon av Munch sitt “skrik”, og oppgave om å tegne noe de var glad I 

slik som Astrup ofte gjorde. Den eldste gruppen har mer fokus på 

hvordan produktet blir til slutt. De er mer selvkritiske og ønsker at det 

skal se ut slik som de har gjort seg tanker om at det skal se ut.  Vi har 

derfor hatt fokus på at det er greit å gjøre feil og at vi øver oss. Vi har 

god tid og det er ikke feil og viske ut og prøve igjen. Vi voksne har også 

prøvd å gi dem statergier og forslag på hvordan de tegner f.eks bil, 

gravemaskin, hjerte osv. Opplever de mestringsfølelse gjør de det flere 

ganger. 

Sammen med Marit Eide Klovning, som for oss er en lokal kunstner, 

malte vi egne selvportrett. De tok da steg for steg for seg hodet, øyne, 

nese, munn, ører. Marit lærte oss at vi kan male det vi ser. Vi er 

takknemlig for at vi fikk komme og vi hadde en kjempe flott dag 

  

 

 

HVORDAN HAR VI 
ARBEIDETMED DE 7 RAMME 
TEMAER I DESEMBER: 
 
Kommunikasjon, språk & tekst:  

- Fokus på begrep: Kunst, fargene, 
blanding av fargene. 

Kropp, bevegelse & helse:  

-   Turer på jakt etter gatekunst. 

Kunst, kultur & kreativitet:   

-  Male portretter, male eget 
uttrykk. 

- Lære om ulike kunstnere. 

Natur, miljø & helse:    

-   Samtaler om kunstverkene til 
Nikolai Astrup som var glad i 
naturen. Hva liker barna med 
Utsira og naturen? 

- Utetid i forskjellig vær. 

Antall, rom & form:                         

- Klubb: plasseringen, antall. 

Etikk, religion & filosofi:    

- Pilgrimsvandring. Besøk i kirken 
og klokketårnet. 

- Samtaler om kunstverkene til 
Edvard Munch og Nikolai 
Astrup. 

Nærmiljø & samfunn:                       

- Invitere til kunstutstilling for 
hele øya. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


