
OPPSUMMERING AV MARS PÅ ALVESTUA 

Forrige måned Fagområdene Musikk, drama og kreativitet 

Denne måneden har gått veldig fort, og blitt 
brukt til forberedelser til barnehagedagen, 
hvor vi hadde kunstutstilling. Det har vært 
litt planlegging og organisering, og selvsagt 
har barna vært med og lage produkter som 
vi solgte. Selve dagen, 13.mars, var rolig hos 
oss, med færre barn. Vi smurte lomper med 
div. pålegg og gjorde klar drikke i fine glass. 
Kunsten vi hadde lagd, hang klart, med 
prislapper på. Det blir jo litt rart når vi får 
besøk av besteforeldre og andre som 
egentlig ikke 'hører' hjemme i barnehagen, 
noen blir litt stille i starten, mens andre blir 
gira! I tillegg hadde Live invitert naboene 
våre (blant annet Thomas Klevjer, Futuria og 
noen damer som syr bunader. I tillegg kom 
kommunalsjefen og tjenesteleder for 
barnehagene) Alle disse fremmede kom inn 
på Alvestua først, og skulle få med seg hva 
som skjedde hos oss. Mange likte godt 
bildene av snømennene, og kyllingbildene. 
Når vi skulle synge, ble barna som forventet 
stille, så det ble voksensang, og Liana som 
ivrig gjorde alle bevegelsene hun kunne! Det 
ble en fin ettermiddag, og det er gøy å vise 
frem det vi gjør til andre.  
Vi har også forberedt påske, med ulike 
formingsaktiviteter. 
 

Kommunikasjon språk og tekst: 'en liten kylling', 'haren uti 
gresset', prat om følelser/trøste hverandre, lese bøker, 
Bukkene bruse, sangkort med bilde av dyr. 

Vi har sunget 'en liten kylling i egget lå' masse, 
og nå kjenner de fleste bevegelsene godt. Hver 
måned lager vi nye bilder som vi har på 
stellebordet, som er knyttet opp mot det vi 
jobber med. Nå har vi bilder av påskekylling, 
hare og påskeegg. Dette gir oss mange 
muligheter til å snakke om påske og synge 
sanger når vi steller barna.  
Vi har brukt mye maling i mars. Alle har lagd 
kyllingbilde, og malt på kaffekopper, som ble 
solgt på utstilling. I tillegg har vi malt på små 
skåler, som vi har sådd karse i. Vi har også malt 
på isoporegg og limt paljetter på pappegg. 
Mange har fått sansen for å kle seg ut med det 
vi har av utkledningstøy. Ballerinaer, 
krokodiller og supermann/gutter/jenter har vi 
stadig på besøk.  
 

Grønne tanker glade barn 

Vi har noen bøker med bilder av barn som har 
ulike ansiktsuttrykk, som enkelte er opptatt av, 
kan peke og fortelle om følelsene de ser. 
Mange bruker speilet mye og ser på seg selv, 
ler, tuller og tøyser.  
Etter påske begynner vi med grønne tanker 
samlinger hver mandag. 2 åringene har det på 
Kongsgården, og 1-åringene har det på 
Alvestua. Disse blir selvsagt korte, og tilpasset 
alder.  

Kropp, bevegelse, mat og  helse: lagd pizza, havregrøt og 
boller, øvd på å klatre i snøhauger, balanse-sti, løpt i lang-
gangen, kastet ball.  
 

Kunst, kultur og kreativitet: malt og brukt ulike teknikker 
på påskepynt, lekt med plastelina, kledd oss ut, danset, 
vært med på kor, 'sunget' for fremmede på bhg.dagen.  
 

Natur, miljø og teknologi: akt og lekt i snøhauger, funnet 
løsninger på  å komme seg opp/ned. Laget snøballer og 
kastet på bakken. 
 

Etikk, religion og filosofi: ventet på sin tur til å spille 
tromme i samlingen, snakket om kyllinger og harepus i 
forbindelse med påsken. 

Nærmiljø og samfunn: hatt besøk av større barn, lekt på 
Troll og Kong når avd har vært ledig, vært med på 
kunstutstilling, fremført sanger for fremmede, vært med 
på påskefrokost.  

Antall, rom og form: trylling i samling, smålego, pluss-pluss 
klosser, plastelina, Pegg Bricks, dokke-duplo, telle ting 
rundt seg, stable tårn. 
 



OPPSUMMERING AV MARS PÅ ALVESTUA 

 

En riktig god påske til dere alle! 

Hilsen Martine, Mari og Christine 

Viktig informasjon: Vi går inn i en våt tid. Sjekk at barna har nok skiftetøy, og egnede 

sko/støvler. Strikk i bukser/dresser er viktig. 


