
 

 

  

PLAN FOR MEGAGJENGEN 
Fagerstrand barnehage 

 

 

 

 



 

Det siste året i barnehagen har barna egen førskolegruppe, Megagjengen, på tvers av avdelinger 

en dag i uken.  

Dette året er det 21 barn i Megagjengen: Prestekrage: 5 barn, Blåklokke: 7 barn, Ringblomst: 2 

barn og Løvetann: 7 barn. 

Personalet som er med barna denne dagen er Lene (Løvetann), Live (Blåklokke), Elisabeth 

(Prestekrage) og Marianne (Ringblomst). 

Hovedmål: Å bidra til en god sammenheng mellom barnehage og skole, at barna tar avskjed 

med barnehagen på en god måte og har positive forventninger til å begynne på skolen. Samtidig 

er det viktig at barna får være «her- og nå» dette siste året før skolestart. 

Vi har et godt samarbeid med Myklerud skole og de to andre barnehagene på Fagerstrand.  

Gjennom varierte opplevelser og erfaringer i planlagte aktiviteter vil vi jobbe for at: 

• barna opplever å være en del av et større fellesskap 

• barna får kjennskap til hverandre og vennskap på tvers av avdelinger 

• barna får kunnskap og erfaring innenfor de enkelte fagområdene 

• barna får delta i planlegging av aktiviteter 

• barna utvikler sosial kompetanse, ta andres perspektiv, ta hensyn til andre, dele, 

vente på tur, hjelpe hverandre 

• utvikler god selvfølelse og selvstendighet 

• barna er med på å dokumentere det vi gjør ved å ta bilder og gjenkalle det de har 

gjort etter aktivitetene 

Gruppeaktivitetene gjennom året er delt opp i ulike temaer/fagområder. Fellesskap, sosialt 

samspill, kommunikasjon og lek er viktige elementer i alle aktiviteter. Det vil bli en veksling av 

aktivitet i barnehagen og på tur. Turer og aktiviteter gir felles opplevelser som er med å fremme 

fellesskap og vennskap.  

Språk, tekst og kommunikasjon jobbes det med hele året: nye begreper, lytte ut førstelyd i ord, 

rime, rim og regler, klappe stavelser, lære bokstavlyder, kjenne igjen navnet sitt, øve på å skrive 

bokstaven sin / navnet sitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innhold: 

September:  
Se sammenhenger i prosessen fra korn til ferdig brød. Gjøre noe sammen, lære om ulike kornslag. 
 
Sanger og fortellinger: Vil du vite hvordan bonden, Frøet, Den lille røde høna 
 

Oktober – november 
 
Vi er med på barneaksjonen “Nanah og løvefjellet” der vi blir kjent med fire år gamle Nanah fra 
landsbyen Kareneh i Sierra Leone. Vi blir med på alt hverdagen byr på av rutiner, skoledag, 
måltider, latter og lek med venner. Vi får også et spennende innblikk i hvordan Sierra Leones 
nasjonaldag feires i landsbyen. Klaus Sonstad lanserer helt ny barnemusikk inspirert av sitt møte 
med Nanah.. Avslutningsvis har vi et marked i barnehagen der vi selger ting til inntekt for barna i 
Sierra Leone. 
 
Få kjennskap til en annen kultur, empati, hjelpe andre 
 
Vi møter barn og voksne fra FagerSkog og Lilleengen barnehage til felles aktivitet en formiddag. 
(ansvar: FagerSkog barnehage) 
 

Desember 
Hente og sette opp juletre i atriet mellom småbarnsavdelingene 
Være smånisser for småbarnsavdelingene 
Julevandring i Gjøfjell kirke 
 
Kjennskap til kristen kulturarv 
Gjøre noe for andre 
 
Sanger til julevandring: 
Nå vandrer fra hver en verdens krok 
Tenn lys! 
Et barn er født i Betlehem 
Juleevangeliet 

Januar/februar 
 
Bli kjent med kunstneren Munch og livet hans 
Erfare ulike teknikker, uttrykke seg i bilder 
Studere kunstuttrykk 
Skape egne bilder, male, tegne 
Besøke Munch museum 
 
Samefolkets dag 
Forberedelser til Samefolkets dag, vi lærer om samenes liv.  
Kjennskap til samisk liv og kultur 
 
Erfaring med å gå på ski og skøyter 
 
Studere og finne ulike former og mønstre i naturen  
Uteaktivitet: telle, sortere, volum, måle, veie 
Bevegelse i rom, retning  



Fokus på matematisk begreper: høy/lav, stor/liten, kort/lang, foran/bak, stripete, prikkete, ulike 
former, lett/tung,  
 
 
Vi leser fortsettelsesbok, se info på Mykid. 
 
 
 
 
Litteratur: Albert Åberg tuller med tall 
Telleregler; fem, seks, det kommer en heks. 

Mars/April 
 
Vi møter barn og voksne fra FagerSkog og Lilleengen barnehage til felles aktivitet en formiddag. 
(ansvar: FagerSkog barnehage) 
 
Bli kjent med skolen, besøke fadderklassen 
 

Mai/juni 
Kjennskap til trafikk: Trafikkregler, sykkel dag 
Bli kjent med skolen 
Skolebesøk, besøke SFO 
Regelleker, som slå på ring m.fl. 
 
Strandturer: Bli kjent med livet i fjæra 
 

 

 

 

Megagjengen uke for uke 2019/2020 

 

Vi starter kl 10 med en samling. Det er viktig at alle møter 

presis. 

Vi er på mange turer og er da tilbake til kl 14, om ikke annet 

står skrevet. 

Husk mat og vann i sekk med skulderstropper og gode klær 

og sko som passer til været og aktiviteten. 



 

Dato Hva Hvor 
(oppstart) 

Hvorfor Fagområde 
 

21 august «Fra korn til 
brød» 
Vi går ut og 
sanker korn 

ute For at barna skal se 
prosessen og få en 
forståelse av jordbruk 
og matproduksjon. 

Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 
Nærmiljø og 
samfunn 

28 august «Fra korn til 
brød» 
Treske kornet 

fellesrommet For at barna skal se 
prosessen og få en 
forståelse av jordbruk 
og matproduksjon. 

Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 
Nærmiljø og 
samfunn 

4 
september 

«Fra korn til 
brød» 
Male melet 

fellesrommet For at barna skal se 
prosessen og få en 
forståelse av jordbruk 
og matproduksjon. 

Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 
Nærmiljø og 
samfunn 

11 
september 

«Fra korn til 
brød» 
Bake brød 

fellesrommet For at barna skal se 
prosessen og få en 
forståelse av jordbruk 
og matproduksjon. 

Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 
Nærmiljø og 
samfunn 
Antall, rom og 
form 

18 
september 

Skogtur ute Barna skal få leke og 
utfolde seg og samtidig 
bli kjent med naturen 

Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 
Kropp, 
bevegelse, 
mat og helse 

25 
september 

Thoresen 
Gartneri 

ute Barna skal få kjennskap 
til dyrking og 
egenproduksjon 

Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 
Nærmiljø og 
samfunn 

2. oktober - Høstferie 

9 oktober FORUT ute/skolen Bli kjent med andre 
kulturer og bli bevisst 
på ulike levemåter 

Språk 
Etikk, religion, 
filosofi 
Nærmiljø og 
samfunn 

16 oktober FORUT Ute/skolen Bli kjent med andre 
kulturer og bli bevisst 
på ulike levemåter 

Språk 
Etikk, religion, 
filosofi 
Nærmiljø og 
samfunn 

23 oktober Bål og grilling Ute Kose oss i naturen Språk 



Natur, miljø, 
teknologi 

30 oktober Teknisk Museum Ute Utforsker og er 
nysgjerrige 

Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 
Nærmiljø og 
samfunn 

6 
november 

Skogtur ute Lek i naturen Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 

13 
november 

Forberede FORUT 
marked  
Lage honninglys  

Fellesrom Barna skal få 
medbestemme. 
Vi viser hva vi har lært 
og gir tilbake til andre 
som trenger det 

Språk 
Etikk, religion, 
filosofi 
Nærmiljø og 
samfunn 

20 
november 

Støpe lys og 
hente juletre 

Fellesrom Bli kjent med 
tradisjoner og bidra til 
julestemning 

Språk 
Etikk, religion, 
filosofi 
Nærmiljø og 
samfunn 

27 
november 

Støpe lys og leke Fellesrom Bli kjent med 
tradisjoner og bidra til 
julestemning 

Språk 
Etikk, religion, 
filosofi 
Nærmiljø og 
samfunn 

Desember julevandring Ute/kirken Bli kjent med 
tradisjoner 

Språk 
Etikk, religion, 
filosofi 
Nærmiljø og 
samfunn 

13 
desember 

Lucia/Bakkeløkka  Bli kjent med 
tradisjoner 

Språk 
Etikk, religion, 
filosofi 
Nærmiljø og 
samfunn 

8 januar Båltur Ute Oppleve skogen, lek Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 

15 januar Vi blir kjent med 
Edvard Munch 

Blåklokke og 
Ringblomst 

Bli kjent med en norsk 
kunstner og følelsene 
våre 

Språk 
Kunst, kultur, 
kreativitet 
 

22 januar Munch museet Ute Oppleve kunst og 
reflektere over 
motivene 

Språk 
Kunst, kultur, 
kreativitet 
Nærmiljø og 
samfunn 

29 januar Vi gjenkaller 
Munch 
museumstur og 

Blåklokke og 
Ringblomst 

For å bevisstgjøre barna 
på hva vi opplevde og 
hvem Munch var, og 

Språk 
Kunst, kultur, 
kreativitet 



maler følelsene 
våre 

reflektere over følelser 
vi har 

Nærmiljø og 
samfunn 
Kropp, 
bevegelse, 
mat og helse 

5 februar Samefolkets dag 
(6 februar) 

Fellesrommet og 
ute 

Vi blir kjent med andre 
kulturer  

Språk 
Nærmiljø og 
samfunn 

12 februar Skogtur Ute Naturopplevelser og 
utforske andre 
lekearenaer 

Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 
Kropp, 
bevegelse, 
mat og helse 

19 februar - VINTERFERIE 

26 februar Vi blir leker med 
bokstaver og 
begynner å lese 
bok 

Fellesrommet Barna blir kjent med 
noen av bokstavene før 
skolestart 

Kommuni-
kasjon, språk, 
tekst 

4 mars Bokstaver, vi tar 
med oss 
bokstavene ut og 
benevner hva vi 
ser (stavelser) 

Ute i barnehagen Barna blir kjent med 
bokstaver og lyden av 
disse i en naturlig 
setting 

Kommuni-
kasjon, språk, 
tekst 

11mars Båltur. Vi går til 
Kongleplassen 

Ute i barnehagen Vi blir bedre kjent med 
naturen, ser etter 
vårtegn og er kreative 

Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 
Kropp, 
bevegelse, 
mat og helse 

18 mars Planlegge besøk 
fra FUS og 
Lilleengen 

fellesrommet Barna får kjenne at de 
har medbestemmelse 
og innflytelse på hva 
som skal skje 

Språk 
Nærmiljø og 
samfunn 

25 mars Besøk fra 
Lilleengen og FUS 

Ute Bli kjent med andre 
barn som skal starte på 
samme skole, danne 
vennskap 

Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 
Kropp, 
bevegelse, 
mat og helse 

1 april Båltur Ute Vi blir bedre kjent med 
naturen, ser etter 
vårtegn og er kreative 

Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 
Kropp, 
bevegelse, 
mat og helse 

8 april - PÅSKE 

15 APRIL Oppdagelsestur Ute Bli nysgjerrige og 
bevisst nærmiljøet, 
vekke fantasien 

Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 



Nærmiljø og 
samfunn 

22 april Strandtur Ute Bli kjent med livet i 
fjæra 

Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 

29 april Trafikksikkerhet, 
sykkel 

fellesrommet Vi gjør barna bevisst på 
trafikksikkerhet, 
trafikkregler og øver på 
å sykle 

Språk 
Nærmiljø og 
samfunn 

6 mai Trafikksikkerhet, 
sykkel 

Ute Vi gjør barna bevisst på 
trafikksikkerhet og øver 
på å sykle 

Språk 
Nærmiljø og 
samfunn 
Kropp, 
bevegelse, 
mat og helse 

13 mai Sykkeltur Ute  Øve på å sykle på tur og 
ha det gøy med det vi 
har lært 

Språk 
Nærmiljø og 
samfunn 
Kropp, 
bevegelse, 
mat og helse 

20 mai Tur til stranda  Ute Bli kjent i nærmiljøet og 
livet i fjæra 

Språk 
Natur, miljø, 
teknologi 

27 mai Dykkerskolen Ute Vi lærer om yrker og 
hva som finnes i 
nærmiljøet 

Språk 
Nærmiljø og 
samfunn 

3 juni Ekeberg Ute Fin avslutning på et år 
med gode venner☺ 

Språk 
Kunst, kultur, 
kreativitet 
Nærmiljø og 
samfunn 

 

På skogturene vil vi legge inn matematiske naturaktiviteter som antall, former, mønstre, størrelser, 

sammenligne og sortere etc. 

Husk: 

• Mat og vann i en sekk egnet for tur (med skulder og magerem) 

• Klær etter vær. 

• Hjelm og sykkel til trafikksikkerhetsdager  

• Redningsvest til strandtur. 

Møt presis! Vi starter kl 10 og avslutter kl 14 dersom ikke annet blir informert om.  

Avslutningen på Ekeberg varer helt til kl 19 (mer info kommer). 

Bare spør oss dersom det er noe dere lurer på, hilsen Elisabeth, Live, Lene og Marianne☺ 


