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Forrige måned Fagområdene Musikk, drama og kreativitet 

Etterlengtet vår med masse utetid er endelig 
her. Ungene jubler når vi sier vi skal ut, og 
koser seg sånn! Det er så deilig! Ikke minst 
at tunge sko og tykke dresser er lagt bort, da 
blir livet mye lettere, og man klarer så mye 
mer. De største jentene våre sykler rundt på 
trehjulssykkel som bare det, mens de minste 
finner seg en tilhenger, eller sitter bakpå 
med de store, og på den måten kommer seg 
'gratis' rundt på sykkeltur. Sandkasselek er 
noe alle liker, og kan finne roen med en lang 
stund. Det har også blitt en del husking, og 
klatring på hengebroen, vi ser at barna 
utforsker uteområdet på en annen måte nå 
som de er større. 
Vi tok en spontan tur ut i skogen en dag. 
Liana og Selma gikk selv, mens de andre satt 
i vogn. Vi gikk til barnehagens eget sted i 
skogen, og det var veldig gøy å se hva som 
skjedde da vi kom frem, og løftet barna ut 
av vognene. Da forflyttet alle seg rundt som 
en slags saueflokk i starten, før de etter 
hvert turte og dele seg i litt mindre grupper, 
og utforske forskjellige steder. En morsom 
observasjon, og en fornøyd gjeng med 
unger!  
Fokuset denne mnd har vært og være ute, 
og det kommer vi til å fortsette med da vi 
ser at barna har så godt av nye utfordringer, 
og treffe de andre barna og voksne på 
huset!  
 

Kommunikasjon språk og tekst: 'KO-KO'-sang, lese bøker, 
regle 'ormen den lange', begreper kald/varm, Markus og 
Martinius (Elektrisk), snakke om lei seg/glad. 

Vi har sunget 'jeg gikk en tur på stien' utallige 
ganger, og nå går samtlige rundt og roper 'KO-
KO'… Reglen om 'ormen den lange' har også 
vært brukt.  
Ellers har det vært begynnende rollelek i 
sandkassa ute, hvor vi lager bursdagskake, som 
pyntes med div. ting, og lys, og deretter synges 
bursdagssangen!  
Vi har så smått begynt å gjøre avdelingen litt 
mer vårlig, med blomster/fugler og marihøner, 
som henges opp litt her og der. 
 
 
 
 
 
 

Grønne tanker glade barn 

Vi har hatt to samlinger med steg for steg 
bilder. Vi har sett på bilde av en veldig glad Per, 
som smiler. Barna har fått prøve å vise hvordan 
de ser ut når de er glad, og vi har snakket om 
hvorfor Per smiler (han gledet seg til mamma 
skulle komme og hente han i bhg). Vi har også 
sett bilde av Line, som var lei seg og gråt. Hun 
hadde ramlet og slått hendene sine. Alle barna 
måtte gi bildet av Line en klem som trøst  
helt uoppfordret.  
Vi bruker aller helst hverdagssituasjonene for å 
snakke om følelsene, dette skjønner mange 
lettere nå! 
 

Kropp, bevegelse, mat og  helse: Lekt masse med 
sand/vann ute, balansebane, discodans til Elektrisk, hoppet 
i søledammer, gått på tur i skogen og utforsket der, løpt 
rundt bordet i saueflokk 

Kunst, kultur og kreativitet: Tegnet med kritt ute, 
plastelina, knust is på søledammer, lagd soler, lagd 
blomster og limt på silkepapir, begynt på marihønepynt 

Natur, miljø og teknologi: Lekt med vann i takrenne, lekt 
med smeltevann og sørpe i sølekjøkkenet, lekt med ris i 
stor kasse (2 års gruppe), sett fugler som leter etter mark 
på gresset, vært på skogstur. 

Etikk, religion og filosofi: Sett på steg for steg bilder av Per 
som er glad, og Line som er lei seg, og prata om hva som 
har skjedd, øve på å vente på tur og dele. 

Nærmiljø og samfunn: Besøkt kongsgården, vært utenfor 
porten og syklet før snøen smeltet helt, vært mye ute med 
de andre barna og voksne i barnehagen. 

Antall, rom og form: Bygd i sand, tryllet frukt i samlingen, 
bygd tårn i høyden/stablet, funnet frem hverandres 
sko/klær (gjennkjennelse og hjelpsomhet). 
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Håper dere får en fin mai! 

Mari, Martine og Christine 

 

Viktig informasjon: 

Velkommen til Nora og Dennis som starter på Alvestua i mai!  


