
 

 

 

Veiledning for læringsprogrammet 

Laksen Maks og Mia makrell       5-åringer (Førskole) 

For- og etterarbeid 
Vi legger til rette for læring ved 
at forarbeidet skal aktivisere  
barnas forkunnskaper, mens  
etterarbeidet skal gi rom for  
refleksjon og oppsummering.  
Du velger selv anbefalt for- og 
etterarbeid (Vilvite.no) eller å  
benytte annet læringsmateriell. 

Estimert tidsbruk: 
Forarbeid: lære sangen ”Rent 
vann” i forkant av besøket. 
Etterarbeid: avhengig av valg  
av oppgave. 

Barnehagepersonalets  
rolle på VilVite 
Formidler har ansvar for  
gjennomføring av  
programmet.  
 
Barnehagepersonalet har det 
overordnede ansvaret for barna. 
Det kan være behov for at de 
voksne hjelper til i løpet av  
økten. 
 

Velkommen til VilVite! 
 

Fagområde 

Antall, rom og form. 
Natur, miljø og teknologi. 

Relevant rammeplanmål 
- leker og eksperimenterer med 
tall, mengde og telling og får  
erfaring med ulike måter å  
uttrykke dette på (Antall, rom 
og form). 
- får kjennskap til naturen og 
bærekraftig utvikling, lærer av 
naturen og utvikler respekt og 
begynnende forståelse for 
hvordan de kan ta vare på na-
turen (Natur, miljø og teknologi) 

 
Fokus  
Massetetthet, volum og miljø er 
emnene for dette lærings- 
programmet.   
 

Viktige begreper               
Stor, dyp, oppå, under, tung og 
lett.  

 

. 

Hva skjer på VilVite? 
Barna får høre historien om da 
laksen Maks og Mia makrell  
reddet fuglen Frank fra et  
olivenoljesøl. Så danser og 
synger vi til musikkvideoen  
”Rent vann”, som repeterer  
hendelsene fra historien.  
Det anbefales å lære sangen 
som en del av forarbeidet.  
 
På Vilmers laboratorium får  
barna på seg labfrakker og blir 
introdusert for et problem.  
Gjennom å løse problemet får de 
erfaringer med volum, farget 
vann, olje og laboratorieutstyr. 
Barna får tilslutt velge ett  
reagensrør med farget vann og 
perler som de kan ta med seg  
tilbake til barnehagen. 
 
Dersom det er tid, snakker vi om 
hvordan vi kan ta vare på vannet 
i nærmiljøet vårt. 
 

 
Varighet: 45 min. 
 
Antall: Maks 16 barn. 

Ankomst VilVite: 
Ankomst VilVite senest  
15 minutter før programstart. 
 
Gi beskjed om dere blir  
forsinket på tlf. 55 59 45 46. 
 
Dersom dere kommer for sent 
kan programmet bli forkortet. 
 
 


