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Forrige måned Fagområdene Livsmestring gjennom lek og 
hverdagsaktiviteter. 

 Mars har virkelig vist sine sider at været 
fort kan endre seg. Fra flott vær til kaldt 
og guffent.. så videre til sol og mange 
varmegrader.  Da den våte snøen dalte 
ned igjen fikk vi lagd nye og flotte 
snømenn/damer i skogen og i 
barnehagen.  
Vi har hatt mange barn som har kost seg 
med snø slush til vann lek og det har 
vært en del våte barn. 
Ute fikk vi ordnet oss et piratskip, her 
har det vært en del rollek.  
Så endelig var det bart nok på andre 
siden av huset til å få litt forsmak på 
hvordan det er å sykle igjen.. stor 
gjensynsglede og det skjønner vi godt. 
Nå har vi brukt opp gleden på å ake så 
nå er det det helt greit at våren er i 
anmarsj. 
Den 12.mars var det markering for 
barnehagedagen.  Og slagordet for i år 
var " Jeg lurer på" 
Denne dagen hadde lagde vi stasjoner 
for å eksperimentere sammen med 
besteforeldre og barn. 
Vi hadde 4 ulike stasjoner: 

 Hvor kommer regnet i fra 

 Hvordan absorberer planter 

Kommunikasjon språk og tekst: 
Vi har lest mye av de bøkene vi har lånt fra 
biblioteket. 
I samlingen har vi snakket mye om følelser 
Jobbet litt med preposisjoner (bak, foran, på, siden og 
under) Legge konkreter eller benevne det i det 
daglige. 

Vårt sosiale mål for mars og april er jobbe 
med å ta i mot enkle beskjeder og 
instrukser. 
I hverdagssituasjoner har vi voksne masse å 
fortelle  ved å gi enkle beskjeder som barna 
skal lytte til eller gjennomføre, det blir en 
del repetisjoner. Dette gjelder også for 
barn når de leker og gi beskjed til andre 
jevnaldrende, vi opplever at en del 
uenighet/konflikter som oppstår når ikke 
det andre barnet lytter til hva den andre 
part har å si. Vi går inn og 
veileder/forklarer begge parter. 
Vi jobber også med det å respektere hva 
andre sier og føler, at STOPP betyr STOPP 
da skal man slutte med det man holder på 
med og ikke erte/tirrer andre for å få en 
reaksjon. 
Vi kommer til å jobbe videre med dette 
utover april måneden og flott hvis dere 
snakker om dette hjemme også. 

Kropp, bevegelse, mat og helse: 
 Mat har vi laget ute i det siste, fullkorns makaroni og 
stekte pølsebiter. Vi har også smurt medisterfarse på 
brødskiva og stekt på stekepanna.  
Klatring i skogen er det mye av, vi bruker kroppen 
våres når vi skal rulle store snøballer, mange muskler 
er i bruk da.  
Og nå på slutten av måneden har vi jo endelig fått ut 
syklene våres og det var stas.  

Kunst, kultur og kreativitet: 
Det har vært en del maleaktiviteter i det siste 
Mange som ha blitt flinke til å fargelegge men 
tegneutviklingen til barna har også virkelig endret seg. 
Vi har laget vulkan, det har vært mange kreative form 
for konstruksjon 
Vi har startet med lage påskepynt  

Natur, miljø og teknologi: 
Vi har eksperimentert og undret oss sammen med 
besteforeldre og de voksne på avdelingen. 
Utforsker nå hvordan frø utvikler seg 
Vi har sådd greskarfrø 
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 Hva skjer når man legge rosiner i 
farris/vann 

 Hvordan lage vulkan 
utbrudd/lava 

Det ble servert kaffe og sveler, flott at 
det var så mange besteforeldre som 
kunne komme å være sammen med oss 
på denne dagen. 
I denne måneden har vi feiret Ask sin 4 
årsdag, vi har vært mye ute, vi har så 
smått begynt med påskeaktiviteter.  Kost 
oss masse når vi har vært på tur og vi ser 
fram til å være enda mer inni skogen 
med ulike aktiviteter.  

Vi følger med på ulike vårtegn (årstider) f.eks: 
gåsunger, sykler, blomster, klær, sol, snø/is/vann etc.. 

Etikk, religion og filosofi: 
Hvordan man er mot hverandre og hvordan man 
snakker til hverandre. 
Vi har begynt å forberede oss litt til markering av 
påske 
 

Psykisk og fysisk førstehjelp 

Vi har jo opplevd en del små erting på 
avdelingen, så da vi var på biblioteket lånte 
vi noen bøker som handlet litt om ulike 
følelser/erting. 
Den en boka het: Slutt å ert  
På 3 år gruppa snakket vi en del om boka 
etter at vi hadde lest den. Så stilte vi 
undrende spørsmål om alt inni boka og 
hvor vi da spurte barna om det var noen på 
trollkroken som ertet eller om det var  
noen andre som følte at de ble det også 
snakket vi videre rundt tema. 
Vi lånte også en bok som het: Den store 
følelses bok. 
Dette handler om ei jente som heter Selma 
som får kjenne på de ulike følelsene sine og 
hvilken følelses monster som kommer 
fram. Vi leste hele boka først, også tok vi et 
kapitel  for hverdag og snakket rundt om 
den følelsen for den dagen, Silje lagde også 
disse monstrene som vi hang opp i vinduet 
vårt. 

Nærmiljø og samfunn: 
Vi har vært på biblioteket/Hønefoss 
Busstur 
På besøk til Fu 
Akebakken 
Grillhytta 
Lavvoen 
Vi fikk besøk av besteforeldre (bhg dagen 2019) 

Antall, rom og form:  
Form og lengde på tog bane 
Mengde med is/snø og vann under lek 
Male med brusflasker/hva slags form får vi da? Hva 
ligner formen på? (blomst/sirkel) 
Antall / størrelse på rosiner/druer som danser i farris 
Søyle form når vi utforsket hvor regnet kom fra, 
mengde med vann i de ulike utforskningene. 
Mengde med "lava" fra vulkanen, form og høyde på 
vulkanen. 
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