
 
 
Forrige måned Fagområdene Lek 

Mars har gitt oss snø og sludd men nå er det 
ikke lenge igjen før det kommer gåsunger 
skudd. Vårtegn har vist seg litt her og der, 
men vi har ikke sett noe blåveis her. 
2 års gruppa: 
I hele denne måneden her har 2 års gruppa 
hvert ute og lekt, de minste har også vært 
sammen med de ute.  
Tur dagene: Da vi tok turen til Øde Bakeri 
var det få barn på avdelingen som vi 
bestemte oss at alle kunne dra på denne 
turen. Der fikk vi hilse på bakeren, han viste 
hvor han stekte brødene og vi fikk se inn i 
steinovnen. Han hadde masse ved som han 
fyrte opp med og fortalte litt om prosessen. 
Litt vanskelig for barna å forstå, men han 
hadde mange brød som var klare å kjøres ut. 
Når vi først var der kjøpte vi kanelsnurrer 
som vi kunne kose oss med etter maten og 
de var kjempe gode! Vi har også bare ruslet 
inne på moen og tatt turen og sett hvor 
Emma og Jonatan bor. Vi har vært å sett på 
traktorene igjen, vi så at det var endringer 
der hvor det stod flere traktorer og mindre 
gravemaskiner der, mindre is og snø var det 
der. Men det like spennende hver gang vi 
tar turen dit. Turen til Rema 1000 ble avlyst 
og utsatt, men vi har dessverre ikke hatt tid 
eller mulighet til å dra. Men da kan vi sikkert 
planlegge en litt lengre tur for alle sammen 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
Eventyret om Skilpadda og Haren, sett tegnefilmen på youtube, 
laget eventyret på gulvet og bilder som henger på badet under 
hylla. Her snakker vi om dyrene hvem som kan løpe fort og sakte.  
Sanger vi har sunget " Det satt 2 katter på et bord", " Gubba 
noa",  
Reglen om Snille doktor Pillemann  
Samlingen har vi jobbet med språkforståelse, peke ut /hente 
konkreter, instrukser, krabbe opp og ned. Finne ut hvem som er 
ikke er i bhg. Nevne andre barns navn. 

Doktorlek. 
I denne måneden her har vi hatt doktorlek inne 
på det innerste rommet, her har vi laget 
plansjer med prisoversikt, bilder av skjelettet, 
hatt venterom med sofa, etc. Vi hadde handlet 
inne en doktorsett som barna kunne leke med, 
funnet fram plaster/bomull, munnbind etc.  
 
Det har vært morsomt å se hvordan leken blir 
/er med barn/voksne.  Jeg har sittet og 
reflektert over da vi hadde bamsedoktorlek i 
koko uka og hvordan det var å lage til et "lege 
rom" for barna. Vil den samme interessen være 
der som i koko uka? Og hva er som gjør at det 
er endringer ? Den voksnes deltagelse? 
 
Det vi ser at i koko uka var det annerledes, her 
fikk de ha med seg sin egen bamse å undersøke 
etter at Bamsedoktor Trultemor var der. I 
denne leken var det voksenstyrt lek og barna 
observerte og ble veiledet /vise hvordan leken 
var. De utforsket, var nysgjerrige og lekte 
lenge. Dette var noe nytt, derfor ønsker vi å 
gjøre om rommet til en slik lek. 
 
Dette viste seg sånn også i denne starten på 
leken da vi hadde gjort om rommet til undring 
og utforskning. Dukkene fikk seg real sjekk og 
det samme gjorde de voksne/barna.  Lurer på 
hvor mange ganger vi voksne har fått sprøyter 

Kropp, bevegelse helse: 
Vi ser at barna er litt våryre og er mer i aktivitet, her hoppes det 
fra vinduskarmen og løper rundt inne. Vi har gått i ulendt terreng 
og kommer til å ta flere turer i skogen, fin øvelse for balansen. 
Øve seg på sykkel og ta ned huskene, gå litt fortere og løpe mer 
ute. 
Lege leken har vi fått sjekket helsen, noen ganger når man er syk 
så går man til legen.  
Vi har bakt horn og smakt på kanelsnurrer… og sveler som ble 
servert på barnehagedagen. 
Begreper sakt og fort ut i fra månedens eventyr. 
Leker katter som krabber opp og ned fra et bord (sangen) 

Kunst, kultur og kreativitet:  
Lagd skilpadder, påskepynt (påskeegg som henger over bordet). 
Malt gule påskekrukker, tovet påskekyllinger, lagdpåskebilder.  
Endret lekerommet til legekontor. 
Eventyrkofferten med et nytt eventyr, bilder på veggen og gulvet 
av samme eventyr 

Natur, miljø og teknikk: 
Når det gjelder naturen så viser den oss at i det siste har det vært 
mer sol ute, gradene endrer seg og vi kan ta litt mindre klær på 
oss. Isen er borte, vi hører fuglene mer for hver dag.. ikke minst 
fikk vi vite av et barn når en svane sang. 



 
 

en annen gang. 
Markering av barnehagedagen 14.mars: 
Slagordet for barnehagedagen i år var "Vi vil 
leke". I tradisjon tro inviterte vi 
besteforeldrene  til å komme å leke med 
barnebarnet/barnebarna i barnehagen. Vi 
hadde hengt opp plakater  med bilder fra 
ulike leke situasjoner  i barnehagen. Vi 
hadde lekestasjoner med regel-lek, 
dramatisering/rollelek og sangleker med 
bevegelser. 
Vi var ikke så veldig med været denne 
gangen, det var glatt og masse vann ute.  
Men det gikk!! Barna hadde underholdning 
hvor de sang noen sanger og det ble servert 
sveler, saft og kaker. Tror det var mange 
gledet seg til det. 
Vi sår: Mars og april er jo også tiden for å så 
karse, grønnsaker  og andre ting. Barna har 
selv fått velge hva de ønsker å så. Valget de 
fikk var i mellom sukkererter, paprika, purre 
og tomat. Nå ser vi at det vokser sakte men 
sikkert, men det tar lang tid.. Det er noen 
små endringer.. 
Bursdagsbarnet: I denne måneden her var 
det Ask som fylte 2 år, vi hadde 
bursdagssamling hvor Ask fikk sitte på en 
gullstol og fikk krone på hodet, sendte 
raketter og koste oss med is etter maten. 
 
Eller har vi hatt påskeaktiviteter, vi har lagd 
skilpadda fra eventyret "Haren og 

Vi har tatt frem syklene mer synlig tegn på at våren er i anmarsj, 
vi får grav mer i sandkassa og lage kaker igjen der.  
Vi har funnet frem jord og barna har fått sådd, her får de se ulike 
frø og følge med når det spirer og gror. Det som spirer og 
kommer frem er like eller er de ulike? 
Hva slags grønnsaker er det? Har de farger og hvilke farger er 
det? Hvilke former er det på de? 
Metoder vi har brukt på aktivitetene våres, her har barna får 
male med pensel, de har limt, brukt håndavtrykk, vi har brukt 
mosaikkbrikker til skilpaddeskallet vårt. Ved toving har barna fått 
gult farget ull tovet i vann og grønnsåpe for å lage kylling.  

og ørene sjekket.. Hver gang ørene ble sjekket 
ropte  vi  au au og da har  som regel  sjekket  
oss  bare ledd av oss og syntes det bare var  
morsomt. De lyttet på hjertet og lagde sin egne 
lyder på hvordan hjertet slo. Enten var det 
dunk, dunk eller så var det gonk , gonk, gonk og 
alt var bra til med oss. 
 
Men vi ser også at hvis vi ikke er med i leken 
noen ganger blir til at de går rundt med koffert 
og vet ikke helt hva de skal gjøre eller hvem de 
skal sjekke.. Så det ble til en vakthavende lege 
på gåtur som sjekket runden sin. 
 
Vi har brukte en doktor regle og sunget Gubba 
Noa, i leken og i samlingsstunden. 
 

Nå er det en stund siden vi hadde kjøkken lek 
og vi kommer til å sette det fram igjen for å se 
hva skjer nå når det er tilbake, tar de 
kommende 2 åringene enda mer initiativ til 
kjøkkenlek? Hvem styrer leken? Blir mer 
ekskludering eller inkludering til denne type 
lek? 

Etikk, religion og filosofi: 
 I reglen om "Doktor Pilleman" har vi snakket om snille, sinte 
(brølemann) og triste doktoren. Når jeg har sagt reglen har jeg 
brukt ansiktsuttrykk og stemmebruken min for å 
demonstrer/vise barna i de ulike følelsene. 

Nærmiljø og samfunn: 
 Det er ikke bare nærmiljøet nært oss.. Vi har også det lokale 
nærmiljøet i kommunen våres som vi har besøkt. Det var en del 
barna som var borte den dagen de eldste skulle på besøk til Det 
Øde bakeri. Og bestemte oss for å ta med hele gjengen som var 
der, med tanke på leken vi hadde tilrettelagt tidligere inne på 
Alvestua. Vi ønsket at barna skulle få oppleve og se hvor brødet i 
butikken kommer i fra. Hvem er det som baker brød, boller etc. 
Er det mange brød der, hvordan lukter det der, er det varmt? Vi 
har også vært ved lavvoen og kost oss der med matpakken våres.  
Da vi gikk tur inne på Moen fikk vi hilse og snakke med politiet 
som pratet med noen andre. 
 

Antall, rom og form: 
Gult og grønt har vært de fargene vi har brukt nå i det siste.. 
Barna har får halve egge å male på til skilpadde, vattkuler til 
hode og perler til bein. Her går formen sirkel igjen og litt 
ovalformet.  
Antall hele egg som blir delt, størrelser på eggene, ulike former 



 
 

 

skilpadda", maleaktiviteter,  vært ute og 
kost og endelig i slutten av måneden fikk vi 
muligheten til å sitte ute spise. Det var nok 
spennende, for noen var det vanskelig å 
skjønne at man skulle sitte på rompa.. men 
det er bare til å øve. 
 
 
 

på tovingen, antall bein, hodet og øyer på skilpadden, firkanter 
på mosaikkbrikkene på skilpaddeskallet, dyr i eventyret og på det 
satt 2 katter på en bord. 3 ulike doktor i reglen. 
Mat hvor vi former horn, bakeren som former kanelsnurrer, 
former på ulike brød hos bakeren, korte, lange, runde, antall etc. 
m.m. 

Da ønsker vi dere en  riktig god påske 

 

Hilsen personalet på Alvestua 

INFO: 

Den 7 april er det påskefrokost i bhg, velkommen til 

dere foreldre til å spise en god frokost sammen med 

barna og personalet. 

Minner om at hele påskeuka så er barnehagen stengt. 

Tirsdag den 18 apr. er det Eirik fra Kongsgården som 

skal ha seinvakt på Alvestua. Mari har fri denne dagen. 

Det er ikke lenge før det er foreldresamtale, jeg henger 

opp en liste på utgangsdøra for de som ønsker det. 

Sender ut noen papirer som dere kan se litt på også. 

Fint om dere husker å ta med drikkeflaskene hjem til 

vask. 
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